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ABSTRAK
Tim Penelitian Hukum tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, vi +133 halaman, Tahun
Pembuatan 2010.
Penelitian ini bertujuan meneliti permasalahan hukum
berkenaan dengan efektifitas UU ITE dilihat dari aspek pidananya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam
penelitian normatif digunakan data sekunder berupa ketentuanketentuan hukum nasional dan bahan-bahan bacaan yang terkait
dengan judul penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen (studi
kepustakaan). Untuk menambah dan memperkuat data sekunder
diadakan pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang ditujukan
kepada responden, yaitu penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan
Hakim), dan masyarakat. Metode pengolahan dan analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode
pembahasan masalah yang digunakan adalah metode analisis yuridis.
Diperoleh hasil bahwa aspek pidana yang terkandung dalam UU ITE
menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini tentu saja memunculkan
ketidakefektifan UU ITE dalam pelaksanaannya. Permasalahan
muncul antara lain dari substansi dan struktur hukumnya. Dari
substansi hukum, ada beberapa permasalahan antara lain: (1) Adanya
pengelompokan perbuatan yang dilarang yang berbeda-beda ke dalam
satu pasal. Padahal, dalam KUHP perbuatan yang dilarang itu diatur
sendiri-sendiri. Hal ini salah satunya bisa terlihat pada Pasal 27 UU
ITE. Ditemukan juga bahwa Dalam satu pasal, antara ayat yang satu
dengan yang lainnya terlihat berdiri sendiri (parsial) dan seperti tidak
ada keterkaitannya sama sekali (vide Pasal 30 UU ITE). (2)
Permasalahan selanjutnya adalah adanya inkonsistensi dalam
penulisan pada Pasal 31 UU ITE. Meskipun tidak memberikan
pengaruh besar terhadap ketidakefektifan UU ITE, namun tentu saja
memberikan preceden buruk dalam penulisan suatu pertauran

perundang-undangan. (3) Pada Pasal 32 dan Pasal 34, dapat
menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian. Hal ini dikarenakan
ketidakjelasan unsur-unsur yang harus dibuktikan pada kedua pasal
tersebut. Pada Pasal 32, apakah pembuktiannya harus semua unsur
cara atau cukup salah satunya saja. Padahal kalau salah satu unsur saja
tidak terbukti, maka tersangka harus dibebaskan dari segala tuduhan
hukum. Sedangkan pada Pasal 34, pengecualian Pasal 34 ayat (1)
apakah hanya berlaku terhadap kegiatan penelitian atau pengujian
sistem elektronik ataukah kegiatan penelitian dan pengujian sistem
elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri. (4)
Adanya pasal khusus yang mengatur tentang “mengakibat kerugian
bagi orang lain”. Pada pasal 36 hanya mengatur jika terdapat Pasal 27
– 34 yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Lalu
bagaimana dengan Pasal 35, apakah tidak termasuk dalam Pasal 36 ini,
apakah Pasal 35 tertutup kemungkinan mengakibatkan kerugian bagi
orang lain? (5) Adanya pengelompokan ketentuan pidana dalam satu
pasal tertentu untuk sejumlah jenis perbuatan yang dilarang yang
berbeda-beda (vide Pasal 45). (6) Adanya Penyamarataan Sanksi
Pidana Terhadap Delik yang Sebenarnya Berbeda Satu Sama Lain
(vide Pasal 45 ayat (1)). (7) Adanya Pemberatan Pidana dari Pidana
Pokok ayng tidak mengikuti model pemberatan dalam KUHP yaitu
pidana pokok ditambah sepertiganya (Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4)).
(8) Judul Bab X tentang Penydikan sebaiknya diganti dengan Hukum
Acara. Dari struktur hukumnya, ada beberapa permasalahan antara
lain: (1) Dari segi penegakan hukumnya, detemukan bahwa (a) secara
umum, UU ITE khususnya yang terkait dengan pidananya, belum bisa
ditegakkan secara baik dan benar. Salah satunya dapat terlihat dengan
penerapan Pasal 43 ayat (6) terkait dengan upaya penangkapan dan
penahanan,yang wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri
setempat. (b) Sejak diundangkannya UU ITE dan dalam upaya
penegakan hukumnya, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara
Kepolisian RI, Kejaksaan, dan KPK. (i) Penyidik dalam UU ITE
adalah Penyidik POLRI dan PPNS. (ii) Adanya Divisi Telamatika
yang dibentuk oleh POLRI dalam rangka mengatasi kejahatan ITE.

(iii) Dikarenakan ITE sebagai tindak pidana umum, maka kejaksaan
sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan
umum khususnya ditangani oleh bidang tindak pidana umum.
Kejaksaan juga berwenang melakukan eksekusi. Dari aspek Sumber
Daya Manusia (SDM), disimplukan bahwa kemampuan sumber daya
para penegak hukum terkait dalam hal penguasan teknologi, dinilai
masih minim sehingga menghambat pengungkapan tindak pidana ITE.
Sarana dan prasarana menjadi salah satu bagian upaya untuk
menegakkan hukum selain faktor sumber daya para penegak hukum
sehingga sarana dan prasarana, dalam penelitian ini dimasukkan dalam
struktur hukum. Sarana dan prasaran yang mendukung penegakan
hukum pidana UU ITE, dianggap relatif memadai. Namun bukan
berarti tertutup kemungkinan untuk menambah kualitas maupun
kuantitas sarana dan prasarana yang nantinya akan dibutuhkan.
Dengan masih terdapatnya kelemahan atau kekurangan pada UndangUndang Informasi Transaksi Elektronik seperti tersebut diatas, maka
tampaknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE perlu
ditinjau kembali agar dilengkapi atau disesuaikan ataupun diubah agar
dengan aturan hukum di bidang ITE tidak menimbulkan berbagai
penafsiran dan celah hukum (loop holes). Terkait dengan semakin
canggihnya modus kejahatan ITE yang berkembang dengan pesat, para
penegak hukum harus terus meng-update kualitas dan kuantitas
kemampuannya di bidang ITE agar kemapuan para penegak hukum
tidak tertinggal jauh di belakang.

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula
menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan
berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah
system yang mengumpulkan (collect), menyimpan (save), memproses,
memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun
masyarakat secara efektif dan cepat.
Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi
informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting
artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas
sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan.1

1
M.Arsyad Sanusi,
Hukum dan Teknologi
Informasi, Cet. 3,
2005, hal. 3.. Baca juga Susilo
Bambang Yudoyono “Sumbangan ICT dalam Membangun
Good Govenrannce Amat Besar” dimuat dalam eIndonesia, Vol. 1, Edisi Juni 2005 halaman 25-27.

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi

pemerintahan (e-government) yang selama ini dan dimasa lalu lebih di

informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum

jalankan di dunia nyata (the realworld). Namun demikian selain

konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh

keuntungan yang menjanjikan dan teknologi khususnya teknologi

teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari

informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain

belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan

internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun,

memudahkan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan

misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di

melawan hukum)3

internet. Teknologi informasi di yakini akan menjadi alternatif utama
bagi

penyelenggaraan

kegiatan

bisnis

(e-business)2

maupun

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang di kenal dengan hukum
siber atau hukum telematika.

Perdagangan di pasar modal selama ini, sudah
mengenal transaksi elektronik yang dikenal dengan nama
scripless trading (perdangan tanpa warkat). Perdagangan
saham tanpa bentuk fisik. Pasar Modal sangat
membutuhkan kecepatan informasi, juga kecepatan
dalam membuat kesepakatan atau persetujuan dalam
setiap transakasi. Walau tidak bertemu secara fisik, tapi
para pihak dapat terhubung, sehingga dapat membuat
kesepakatan tentang saham yang akan diperdagangkan,
jumlah yang diperdagangkan, dan harga yang disepakti
begitu para pihak menekan enter, atau kata ya, atau yes.
Bahkan penyelesaian transaksi menjadi T + O, artinya
perpindahan hak milik saham bersamaan dengan
perpindahan sejumlah uang sesuai dengan harga yang
telah disepakati sebelumnya begitu kepakatan didapat.
Ini
merupkan
azas
undang-undang
ini,
yaitu
pemanfaatannya.
dilaksanakan
berdasarkan
asas
kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik,
dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
2

Hukum siber (cyber law) secara

internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula
hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi
hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah
lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi infomasi, hukum
dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir
mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer
dan sisitem komunikasi baik dalam lingkup local maupun global
(internet)

dengan

memanfaatkan

teknologi

informasi

berbasis

computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara
virtual.
Indonesia, Undang-undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun
2008 No. 58 , TLN No. 4843, Penjelasan.
3

Permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi

pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk

dan transaksi elektronik adalah seperti pelanggaran Hak Kekayaan

mencegah penyalahgunaannya. Sebenarnya sebelum Undang-Undang

Intelektual, penipuan dalam perdagangan elektronik, perpajakan,

ini dikeluarkan, ada beberapa undang-undang lainnya terkait dengan

melakukan dan atau pencemaran nama baik

masalah cyber crime seperti Undang-Undang Telekomunikasi,

melalui teknologi

informasi,

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu juga

penggandaan kartu kredit (counterfeit)4, dan lain- lain. Menghadapi

sudah ada Undang-Undang tentang Hak Cipta yang mengatur

persoalan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret

perlindungan software computer dan menetapkan sanksi pidana bagi

berupa pembuatan regulasi baru yang terkait dengan penggunaan

pelanggarnya.

teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Langkah itu antara lain dalam bentuk disahkannya Undang-undang

UU ITE mengatur tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda tangan

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Elektronik (Bab III), Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik dan

(selanjutnya disebut dengan UU ITE).5 Hal ini dimaksud agar

Sistem Elektronik (Bab IV), Transaksi Elektronik (Bab V), Nama
Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi

Masih segar benar dalam benak--awal Februari
2008 silam, Mabes Polri berhasil membongkar sekaligus
menangkap jejaring pemalsuan kartu kredit plus
pengedar narkoba kaliber Internasional. Sontak, aksi
culas para mafia cyber itu, cukup membuat bank-bank
penerbit kartu kredit belingsatan alias kelabakan. Lihat
“Pembajak Kartu Kredit dan Eksistensi UU, ITE”,
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=Pe
mbajak+Kartu+Kredit+dan+Eksistensi+UU+ITE&dn=20081
129101734. Didownload pada tanggal 8 April 2010.
4

Menurut Penjelasan UU ITE, terdapat tiga
pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space,
yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek
5

(Bab VI), Perbuatan yang dilarang (Bab VII), Penyelesaian Sengketa
(Bab VIII), Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat (Bab IX),
Penyidikan (Bab X) dan Ketentuan Pidana (Bab XI). Agar suatu
undang-undang dapat berjalan dengan baik, maka pembentuk undangundang memerintahkan melalui UU ITE untuk membuat sejumlah
Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang:

sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan
keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara
elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena
tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan
teknologi informasi menjadi tidak optimal.

1.

Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (2)).

2.

Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2)).

3.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6)).

Internasional. Kasus tersebut berawal ketika Prita menulis e-mail
kepada teman-temannya- kalangan terbatas tentang pelayanan Rumah
Sakit Omni Internasional. Namun isi dari surat elektronik tersebut
tersebar ke seluruh email sehingga rumah sakit ini mengambil langkah
buruk dengan tuduhan melanggar Pasal 27 ayat (3) Informasi dan

4.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2)).

5.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 16 ayat (2)).

Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya 6 tahun. Parahnya,
terhadap Prita diberlakukan penahanan oleh pihak kejaksaan. Pihak
Kejaksaan mendasarkan penahanan Prita pada dakwaan tersier dalam

6.

Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (2)).

7.

Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24 ayat (4)).

8.

Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4)).

9.

Peran Pemerintah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 27 Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11
Tahun 2008 yang ancaman hukumnya enam tahun penjara, sementara
dakwaan primer Pasal 310 dan subsider Pasal 311 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dengan hukumannya yang kurang dari lima
tahun, sesungguhnya tidak akan menyeret Prita untuk merasakan

dan Transaksi Elektronik (Pasal 40 ayat (6)).

kurungan. Akhirnya, Prita pun dilepas karena penahanannya yang
didasarkan pada UU ITE dianggap berlebihan.6

Sejumlah peraturan pemerintah tersebut harus sudah ditetapkan paling
lama 2 tahun setelah diundangkannya UU ITE ini yaitu tanggal 21
April 2008. Namun setelah dua tahun UU ITE berlaku belum satu pun
lahir PP yang dimaksud itu.
Menyusul diberlakukannya UU ITE, muncul sejumlah kasus yang
dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU
ITE. Kasus tersebut adalah tuduhan pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni

Paling
tidak
ada
dua
alasan
untuk
menjelaskannya. Pertama, kata "tanpa hak" dimaknai
sangatlah sempit. Padahal, seorang Prita, sebagai salah
satu konsumen rumah sakit, dia memiliki hak untuk
menyampaikan apa yang dikeluhkannya itu melalui email
yang dibuatnya, hak sebagai konsumen, itu pun dijamin
dalam
UU
Konsumen.
Kedua, dalam UU ITE Pasal 43 ayat 6, jelas dinyatakan,
dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan,
penyidik melalui penuntut umum wajib meminta
penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam
6

UU

ini

sesungguhnya

merupakan

upaya

pemerintah

dalam

Terkait dengan kekhawatiran masyarakat terhadap Pasal 27 ayat 3 UU

memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap

ITE, telah dilakukan uji materi (judicial review) atas hal itu ke

terhadap berbagai macam transaksi elektronik ke arah negatif. Karena

Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat yang diwakili oleh

itu, bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan

aktivis blogger dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi

elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya, yang kini menjadi

Manusia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Lembaga

fenomena yang mengkhawatirkan mengingat adanya tindakan carding,

Bantuan Hukum Pers (LBH) Pers. Hasilnya, MK menolak judicial

hacking,

review Pasal 27 ayat 3 tersebut. Alasan penolakan itu karena UU ITE

penggandaan data kartu ATM melalui skimming (counterfeit),

adalah konstitusional dan tidak bertentangan

pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi

dengan

nilai-nilai

demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

7

cracking,

phising,

booting,

viruses,

cybersquating,

destruktif, telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan perlakuan
kejahatan internet.8

waktu satu kali dua puluh empat jam. Dalam kasus
Prita, penahannya tidak ditempuh cara-cara yang sudah
ditetapkan dalam UU ITE.
7Dalam pertimbangannya, MK mengakui hak tiap
warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi.
Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak
orang lain untuk mendapat perlindungan diri, keluarga,
kehormatan, martabat, dan nama baiknya. Kewenangan
negara untuk mengatur hal tersebut dapat dibenarkan
guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi
terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik
seseorang. Masih menurut MK, Pasal 27 Ayat (3) tersebut
hanya membatasi siapa saja yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan
informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur

penghinaan.. Pembatasan itu tidak dilakukan dalam
rangka memasung atau membenamkan hak-hak dasar
untuk
mencari,
memperoleh
informasi.
Adapun
pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta-merta
dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran
nilai-nilai demokrasi. Lihat Putusan MK No. 2/PUUVII/2008 tertanggal 05-05-2009 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 tertanggal
05-05-2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
8Tindakan

penggandaan data kartu dan nomor

Setelah genap dua tahun UU ITE diundangkan perlu dilakukan

Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk menganalisis ketentuan-

penelitian tentang sejauh mana Undang-Undang ini efektif berlaku

ketentuan pidana dalam UU ITE yang berkaitan dengan penyalahgunaan

dimasyarakat. Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional

informasi dan transasksi elektronik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Periode 2010
memandang perlu melakukan Penelitian Hukum mengenai “Efektifitas

B.

Kegunaan Penelitian

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

1.

Secara Teoritis

Untuk menganalisis secara mendalam tentang permasalahan hukum
B.

Permasalahan

berkaitan dengan efektifitas Undang-undang ITE.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang

2.

Secara Praktis

akan diteliti, antara lain apakah ketentuan-ketentuan yang berkaitan

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dari para ahli, praktisi

dengan informasi dan transaksi elektronik dalam UU ITE telah efektif

hukum

terutama dari aspek pidananya?

pembentukan hukum utamanya perbaikan dan penyempurnaan

dan

masyarakat

dalam

rangka

pengembangan

dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan informasi dan transaksi
elektronik.
C.

Tujuan Penelitian

1.

Secara Umum

Secara umum, tujuan penelitian adalah meneliti permasalahan hukum
berkenaan dengan efektifitas UU ITE dilihat dari aspek pidananya.
2.

Secara Khusus

E. Kerangka Konsepsional dan Kerangka Teori
1. Kerangka Konsepsional
Sesuai dengan judul penelitian, pokok bahasan adalah masalah
efektivitas UU ITE. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan
asumsi dasar bahwa implementasi UU ITE tampaknya belum
terlaksana

ATM melalui skimming dilaporkan pertama kali terjadi di
Bali di 13 lokasi. Kemudian merambah ke kota besar di
Indonesia.

sebagaimana

yang

dikehendaki.

Dengan

demikian,

efektivitas undang-undang (hukum) merupakan variabel dependen
(variabel terpengaruh), sedangkan UU ITE yang saat ini berlaku
merupakan variabel independen (variabel berpengaruh). Dengan

menempatkan UU ITE sebagai variabel independen, maka akan dapat
diukur keberhasilan berlakunya undang-undang yang berkaitan dengan
ITE sebagai hukum positif. Adapun yang dimaksud dengan efektivitas
serta informasi dan transaksi elektronik dalam kerangka konsepsional

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi
memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang
masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan
bahwa deradjat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh

ini dijelaskan berikut ini:

taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para
a. Efektifitas
Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai

penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf
kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya

terjemahan dari kata effective dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa

suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa

Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal

hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha

9

kata effectief yang memiliki makna berhasil guna. Secara umum, kata

untuk

efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati
sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 10 Dalam konteks dengan

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. 11

hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan

Dalam

sebagai

ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan

keberhasil

gunaan

hukum,

yaitu

keberhasilan dalam

mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

atau
ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada

Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam
Hubungannya
Dengan
Lembaga
Peradilan”,
www.badilag.net.
9

umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif
tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum. 12

Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar,
Rajawali Pres: Bandung, 1996, halaman 19.
11

Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan
Produktivitas Kerja, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002),
halaman 24.
10

12

Ibid., halaman 20.

Selanjutnya Soerjono Soekanto13 mengungkapkan juga bahwa yang

c.

dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang

Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup
dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum

berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka

dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena

dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum

hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar

atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah

14

yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau
bekerja.15 Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi
a.

Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya

untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja

didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya

dan berfungsi (secara efektif) yaitu:16

(H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah
ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila

a.

ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;

menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi
b.

dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
b.

Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana

Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan

Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut

perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar

efektif,

hukum;

artinya

kaidah

tersebut dapat

dipaksakan

berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau

c.

Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);

Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya
Bakti: Bandung, 2000, halaman 70.
15

13

Ibid., halaman 53.
16

14Ibid.,

halaman 57.

Ibid., halaman 72.

d.

Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek
hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

b. Teknologi Informasi (TI)
Sebelum membahas pengertian TI, lebih dahulu dijelaskan pengertian
teknologi. Adapun pengertian teknologi adalah sebagai berikut: secara
etimologis , kata “teknologi” berasal dari kata dalam bahasa Yunani
yaitu techniqos (yang berarti keterampilan atau kesenian) dan logos
(yang berarti ilmu atau asas-asas utama). Sedangkan di dalam Webster
Dictionary, makna teknologi disamakan dengan makna applied science
(ilmu terapan) atau technical method to achieve practical purposes
(metode teknis untuk mencapai tujuan-tujuan praktis). Dalam bidang
ekonomi, teknologi dimaknai sebagai the application of scientific
knowledge to the production of industrial goods and improvement of
service (penerapan pengetahuan ilmiah untuk memproduksi barangbarang industri dan meningkatkan pelayanan). 17
Sementara itu, WIPO (World Intelectual Property Organization)
memberikan definisi “teknologi” yang diartikan dalam bahasa
Indonesia sebagai berikut:

M. Arsyad Sanusi, op.cit., halaman 6. Baca juga
Erman Radjaguguk dan Ridwan Khairandy, Teknologi
dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum, Magister
Ilmu Hukum, UU, Yogyakarta, 1999.

“…Teknologi berarti peralatan untuk memproduksi suatu
produk, teknologi berarti penerapan suatu proses untuk
menghasilkan jasa atau pelayanan tertentu, baik pengetahuan
tersebut terefleksikan dalam bentuk penemuan, desain
industri, model pemakaian atau suatu varietas pabrik baru,
atau dalam bentuk informasi-informasi dan keterampilan
teknis maupun komersial beserta aktivitas-aktivitasnya.”18
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan (applications of
science) untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa produk dan jasa merupakan hasil dari
teknologi, tetapi produk dan jasa tersebut bukan merupakan
teknologi.19
Sedangkan, mengenai definisi “informasi”, Barry B. Sookman dalam
bukunya yang berjudul Computer, Internet, and Electronic Commerce
Terms: Judicial, Legislave, and Technical Definitions mengemukakan
bahwa konsep “informasi” memiliki konotasi yang sangat luas.
Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai sebagai
“informasi”.20
Disamping itu, mengutip definisi yang diberikan oleh National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws dalam
18

Ibid, halaman 6-7

19

Ibid, halaman 6.

20

Ibid.

17

Uniforms

Computer

Information

Transactions

Act,

menyatakan bahwa itsliah informasi juga dimaknai sebagai:

Sookman
21

Menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu
atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada

“…data, text, images, sounds, codes, computer programs, software,

tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

data base, or the like’

interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex, telecopy atau

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Teknologi Informasi

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan

memahaminya.

informasi.
c. Informasi Elektronik

d. Transaksi Elektronik

Mengacu pada pengertian informasi seperti tersebut diatas adalah :

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan dan indistri-industri diseluruh

Data, teks, gambar-gambar sesuatu, kode-kode program computer dan

dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengekplorasi

sebagainya, maka pengertian elektronik adalah : Teknologi yang

berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki

memiliki sifat listrik, digital, maknetik, nir-kabel, optic elektro

sifat jangkau

magnetik.

keseluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi

Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti :

memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cpat dibandingkan

Informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan dan diolah

dengan

secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada elektronic data

internasional.

interchange, e-mail, telegram, telek atau facsimile.

22

Bahkan,

sebelumnya.

saat

ini

Untuk

banyak

merebut

perusahaan

peluang-peluang

telah

mulai

bisnis

mencoba

memanfatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk
menghindari persaingan langsung ditempat-tempat penjualan offline,
21

Ibid.

22

Ibid., halaman 490.

sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk
melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan
hubungan dengan konsumen.

Dalam transaksi-transaksi online, pedagang memiliki katalok-katalok

perilaku mengontrol, yaitu memerintahkan orang apa yang harus dan

khusus yang didalamnya para calon pembeli dapat memperoleh

jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menjunjung perintah-

informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang

perintahnya dengan paksa.25

ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan
pemesanan secara online atau melalui telepon. Setelah itu, perintah

Ada tiga komponen dalam sistem hukum yang menentukan berfungsi

pembayaran biasanya akan disampaikan melalui telepon, yang

atau bekerjanya hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan

kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-

budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan

sarana pengiriman tradisional.23

analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem.

Dalam UU ITE (Pasal 1 ayat (2)) yang dimaksud dengan transaksi
elektronik

adalah

perbuatan

hukum

yang

dilakukan

dengan

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian
yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan
batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi

lainnya.

adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada

2. Kerangka Teori

dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup,
Untuk mengetahui efektifitas UU ITE, maka dalam menganalisis

bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). Selanjutnya,

permasalahannya digunakan teori yang relevan, dalam hal ini teori

hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum,

Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum. Menurut Friedman

24

yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan,

pada inti sistem hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar

nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum

berjalan. Karena salah satu fungsi sistem hukum berkaitan dengan

adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

23

Ibid, halaman 194.

Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika,
Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second
Edition, Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2001, halaman
190.
24

25

Ibid, halaman 11.

bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa
budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

26

cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori (law in theory)
dengan realitas hukum dalam praktek (law in active) sehingga nampak
adamya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif

Mengingat luasnya faktor-faktor dari ke tiga komponen tersebut yang

jika terjadi disparitas antara realitas hukum dan ideal hukum. Untuk

berpengaruh terhadap efektivitas undang-undang ITE, maka hanya

mencari solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk

beberapa faktor saja yang akan diteliti lebih lanjut yaitu subsatnsi dan

mendekatkan kenyataan hukum dengan ideal hukum agar 2 (dua)

struktur hukum. Dari substansi hukum akan diteliti ketentuan-

variable (law in theory dan law in action) menjadi sama. Pertanyaan

ketentuan terkait dengan ITE terutama dari aspek pidananya yang

selanjutnya adalah manakah yang harus berubah dari kedua variable

dimuat dalamhukum positif. Struktur hukum yang dibahas adalah

tersebut, apakah hukuman yang harus diubah agar sesuai dengan

upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan

tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu tingkah laku masyarakat

hukum oleh aparat dikaitkan dengan sumber daya manusianya dalam

yang harus berubah mengikuti kehendak hukum. 27

menegakkan UU ITE dalam hal hukum pidananya serta ketersediaan
sarana dan prasarananya.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam

Di samping teori yang tersebut diatas ada teori yang relevan untuk

penelitian normatif digunakan data sekunder berupa ketentuan-

menjelaskan tentang efektivitas hukum dari Donald Black. Untuk

ketentuan hukum nasional dan bahan-bahan bacaan yang terkait

menyatakan efektivitas suatu hukum seyogianya dibicarakan lebih

dengan judul penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen (studi

dahulu hukum dalam tararan normatif (law in books) dan hukum

kepustakaan). Untuk menambah dan memperkuat data sekunder

dalam tataran realita (law in action), sebab tanpa membandingkan

dilakukan pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang ditujukan

kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat
efektifitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum
adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan
26

Ibid, halaman 8.

27

Achmad Ali, Donald Black: Karya dan Kritikan
Terhadapnya (Dilengkapi Komentar Awal sebagai Prolog
da Komentar Penutup sebagai Kesimpulan, Makassar,
2000.

kepada responden, yaitu penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan

7.

Desember 2010

: Penyerahan Laporan Akhir

Hakim), dan masyarakat.
Metode pengolahan dan analisis data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pembahasan masalah

H.

yang digunakan adalah metode analisis yuridis.
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Bab

:

IV

Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
TransaksiElektronik (ITE) Dilihat dari Aspek Pidananya.
Dalam bab ini dimuat analisis sesuai dengan identifikasi masalah, yaitu

7.

Rosmi Darmi, SH,

ketentuan-ketentuan terkait ITE terutama aspek pidananya

MH
Staf Sekretariat

I.

Bab

:

I

:

1. Suliya, S.Sos
2. Muchtaril Amir

Sistematika Penulisan

Bab

:

V

Pendahuluan
Dalam Bab I dimuat antara lain tentang latar belakang dan tujuan penelitian,
permasalahan, kerangka konsepsional dan kerangka teori, metode penelitian,
jadwal pelaksanaan dan keanggotaan Tim Kerja .

Bab

:

II

Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan ITE
Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka yang antara lain membahas tentang
berbagai konsepsi dari suatu istlilah yang terkait dengan ITE dan aspek
pidananya, yang diambil dari sumber hukum nasional. Selain itu juga
menguraikan secara garis besar materi UU ITE dan peraturan perundangundangan yang terkait dengan UU ITE terutama dalam hal aspek pidananya.

Bab
III

:

Tanggapan Responden Terhadap Daftar Pertanyaan
Bab III ini merupakan hasil pengambilan data dari para responden berupa
jawaban dan tanggapan atas kuesioner yang diajukan tim.

Penutup
a.

Kesimpulan

b.

Saran

peraturan perundang-undangan nasional pun telah ditegaskan
BAB II

apa yang dimaksud dengan informasi elektronik.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I Undang-

DENGAN ITE

Undang No. 11 Tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang
dimaksud dengan informasi elektronik adalah: satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gamabar, peta rancangan, foto, Elektronic

A.

Peristilahan dan Pengertian

Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),

Dalam bab ini akan dikemukakan peristilahan beserta pengertiannya,
yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan terkait dengan Informasi dan

telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah

Transaksi Elektronik yang dibahas, untuk menyamakan persepsi dan

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang

menghindari timbulnya perbedaan penafsiran mengenai objek dan

mampu memahaminya.

pokok masalah dalam penelitian ini. Sesuai dengan identifikasi
masalah, maka peristilahan dan pengertian yang dibahas dalam
penelitian ini, yaitu pengertian (i) informasi elektronik, (ii) transaksi
elektronik, (iii) tindak pidana, (iv) penegakan hukum dan sanksi, juga

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur
secara substansial dalam UU ITE selain transaksi elektronik.
Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini,
sudah

(v) kepentingan umum.

memberikan

kenyamanan

dan

kemanfaatannya.

Sebagai contoh, penggunaan e-mail sangat memudahkan
1.

setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita

Pengertian Informasi Elektronik
Sebagaimana telah dijelaskan secara umum dalam kerangka
konsepsional, mengenai istilah dan pengertian informasi
elektronik

sejalan

dengan

pengertian

tersebut,

dalam

secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional,
dan bahkan hingga internasional. Pemanfaatan penyebaran
informasi elektronik ini, telah memberikan manfaat dengan
menjamurnya usaha kecil dan menengah yang bergerak di

bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini28 berkaitan

(Warnet). Di samping itu, penyebaran arus informasi

dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau

elektronis ini, juga dimanfaatkan untuk ajang silaturahmi

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang

untuk mencari teman-teman baru yang dikenal dengan

muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian,

facebook, yang sedang digandrungi oleh kaum remaja.

penghinaan atau pemcemaran nama baik atau pemerasan dan
atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan

Pemanfaatan informasi elektronik ini, juga dimanfaatkan oleh

di antaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam

kalangan pemerintah, seperti lembaga-lembaga pemerintah

situs-situs internet maupun di telepon seluler. Penayangan

baik sipil maupun TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum

gambar porno itu, selain melanggar undang-undang ini, juga

Indonesia, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi

dapat dikenakan undang-undang tentang porno aksi dan

elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian

pornografi.

fungsi pemerintahan, dewasa ini, untuk mencegah terjadinya

Demikian halnya dengan perjudian, dalam faktor tertentu baik

praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, beberapa

di Jakarta, Surabaya telah dibongkar sindikat perjudian

instansi pemerintahan sudah menyelenggarakan suatu system

dengan

nobody-contact, seperti instansi Kementrian Hukum dan

pertandingan sepakbola besar. Di samping itu, penyebaran

HAM, dalam hal pengangkatan pejabat notaris dan Pejabat

informasi elektronik ini juga dipakai untuk melakukan

Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat calon pendaftar

penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti dalam kasus

hanya mengirimkan berkas permohonan melalui loket-loket

Prita Mulyasari melalui

dan

sebatas

pengumuman

keberatan

diterima

atau

tidaknya

diumumkan melalui mass media cetak atau melalui e-mail

memanfaatkan

curhat

kepada

internet,

khususnya

dalam

saluran e-mail meskipun hanya
teman-temannya.

Sedangkan,

penyebaran informasi elektronik untuk pemerasan dan atau

sehingga informasi itu tidak dapat diakses.
Indonesia, Undang-undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun
2008 No. 58 , TLN No. 4843, Pasal 27 sampai dengan
Pasal 37.
28

pengancaman sering dilakukan oleh para penculik untuk

waktu yang kurang lebih sama, kemajuan teknologi

meminta tebusan tertentu.

telekomunikasi terlihat sedemikian pesatnya, sehingga telah
mampu membuat dunia menjadi terasa lebih kecil. Dengan

2.

Pengertian Teknologi Informasi

demikian komputer merupakan salah satu produk dalam

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No 11 Tahun 2008

domain teknologi informasi di samping Modem, Router,

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian

Cracle, SAP, Pranata Multimedia, Cabling System, VSAT,

teknologi

dan lain sebagainya.30

informasi

adalah:

suatu

teknik

mengumpulkan

menyiapkan,

menyimpan

mengumumkan,

menganalisis

dan

atau

untuk

memproses,
menyebarkan

Beberapa

penulis

konsep

teknologi

informasi

informasi.

mengungkapkan bahwa teknologi informasi disusun oleh tiga

Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas

buah matras utama teknologi,31 yaitu (i) teknologi komputer

tahun 80-an.

(computing) yang menjadi pendorong utama perkembangan

Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi

teknologi informasi; (ii) teknologi telekomunikasi yang

komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi.

menjadi inti proses penyebaran informasi secara massal dan

Definisi kata “informasi” sendiri secara internasional telah

mendunia; (iii) matra ketiga adalah matra muatan informasi

disepakati sebagai “hasil dari pengolahan data” yang secara

yang

prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan

teknologi dalam seluruh bidang-bidang kegiatan manusia.

menjadi

faktor

pendorong

utama

implementasi

dengan data mentah. Komputer merupakan bentuk teknologi
informasi

pertama (cikal bakal) yang dapat melakukan

proses pengolahan data menjadi informasi.29 Dalam kurun

30

Sebagian pernyataan ini diungkapkan oleh
Brian K. Williams, Stacey C. Sawijen dan Sarah H. Hurt
Chraison dalam Using Information Technology, A Practical
Introduction to Computer and Communications, Mc Graw
Hill, 1989.
31

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan
Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja
Bidang Hukum dan Teknologi BPHN Tahun 2004,
halaman 25.
29

Ibid., halaman 26.

Perkembangan ketiga matra pembentuk teknologi informasi

transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (i)

inipun mulai konvergen mengikuti konsep ilmu informasi

wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau

yang semakin matang.

pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
selama transaksi berlangsung”; (iii) Ketentuan lebih lanjut

3.

Pengertian Transaksi Elektronik

mengenai penyelenggaraan transaksi elektronis sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud

Dalam penjelasan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang

dijelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap

dilakukan

pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara Negara, orang,

dengan

menggunakan

komputer,

jaringan

komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi
harus dilakukan secara baik, bijaksana bertanggungjawab, efektif, dan

Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat

efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi

dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak

masyarakat.

yang melakukan transaksi elektronis wajib beritikad baik
dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik

elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi

mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Para

berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronis ini diatur

pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang yang berlaku

dengan peraturan pemerintah.

bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (Pasal 18 ayat
2). Jika para pihak tidak melalukan pilihan hukum dalam transaksi

Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 Undang-undang

elektronik internasional hukum yang berlaku disesuaikan pada

No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut: (i)

asashukum perdata Internasional (Pasal 18 ayat (3). Para pihak

penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam

memiliki kewenangan untuk menetapkan ke pengadilan, arbitrase, atau

lingkup publik dan privat; (ii) Para pihak yang melakukan

lembaga

penyelesaian

sengketa

alternatif

lainnya,

yang

bisa

berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi

dari beberapa sudut, yaitu: (i) Dari sudut Hukum

elektronik internasional yang dilakukannya (Pasal 18 ayat 4).

Pidana Subjektif dan (ii) Dari sudut Hukum Pidana
Objektif atau juga disebut ius poenale yaitu sejumlah

Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum sebagaimana

peraturan yang mengandung larangan-larangan atau

dimaksud di atas, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau

keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya

lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang

diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka

menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut,

yang melakukannya.

didasarkan pada asas hukum perdata internasional (Pasal 18 ayat 5).

Ius poenale dibagi dalam hukum pidana materiel dan

Pilihan hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini, berdasarkan

hukum pidana formil. Hukum pidana materiel yang

penjelasan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008,

berisikan peraturan-peraturan tentang: (i) perbuatan-

bahwa pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak

perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman

internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal

(Straafbaregeiten); (ii) Siapa-siapa yang dapat

dengan choose of law.

dihukum, atau dengan perkataan lain mengatur
pertanggungan jawab terhadap hukum pidana; (iii)

4.

Pengertian Hukum Pidana

Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang

Beberapa istilah yang merupakan elemen dan hal-hal yang

yang melakukan perbuatan

berkaitan langsung dengan aspek pidana antara lain adalah

dengan undang-undang.

pengertian:

Sedangkan hukum pidana formil, ialah sejumlah

a.

peraturan yang mengandung cara-cara Negara

Hukum Pidana
Menurut Zaenal Abidin istilah hukum pidana
mengandung beberapa arti

32

atau dapat dipandang

mempergunakan

haknya

yang bertentangan

untuk

melaksanakan

hukuman terdapat dalam Kitab Undang Undang
Hukum Pidana, atau yang berkaitan dengan Undang-

Zaedal Abidin Farid. Hukum Pidana I, Yakarta:
Sinar Grafika, 2007, halaman 1.
32

b.

Undangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

sedangkan mens rea termasuk pertanggung jawaban

terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

pembuat.

Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara

Hukum pidana menganut asas legalitas sebagai

pidana mengandung peraturan-peraturan bagaimana

ukuran tindak pidana. Asas legalitas ini (Nullum

cara hukum pidana in abstracto dibawa ke dalam

delictum sine lege dan nulla poena sine lege,34 asas

suatu in concreto. Hukum pidana formil dapat dilihat

ini cocok untuk hukum pidana tertulis. Asas legalitas

dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

tersebut menentukan unsur suatu perbuatan dapat

Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan dalam

dipidana berdasarkan pada aturan-sturan hukum

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE diatur dalam

tertulis yang telah menetapkan adanya sanksi

Bab X tentang Penyidikan Pasal 42 sampai dengan

pidana.35

Pasal 44.

Actus non facit reum nisi meus sit rea, asas ini

Istilah Perbuatan (tindak) Pidana

menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat

Istilah perbuatan/ tindak pidana adalah suatu

menjadikan seseorang berubah bilamana maksudnya

perbuatan yang telah melanggar hukum dan dapat

tidak berubah.36

dikenakan sanksi pidana dan yang harus memenuhi

Menurut H. A. Zaenal Abidin, bahwa dikebanyakan

dua unsur, yakni adanya unsur actus reus atau unsur

negara,

perbuatan dan sikap

batin seseorang

esensial dari kejahatan (physical element) dan mens
rea (mental element), yaitu keadaan sikap batin.33
Aliran dualisme sebaliknya, menyatakan, bahwa
actus reus saja yang merupakan unsur suatu delik,

33

Ibid., halaman 35.

34 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia
Pasal 1 ayat 1.
35Romli

Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotik
Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,
Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, halaman 40.
36

Ibid, halaman 42.

dipersatukan dan menjadi syarat adanya perbuatan

Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung

pidana-selanjutnya

bahwa

jawab. Kesalahan dalam arti luas (dolus dan culpa

terhadap asas tersebut rumusan actus reus harus

lata), tidak adanya dasar pemaaf yang semuanya

didahulukan yaitu perbuatan criminal (criminal act).

melahirkan dapat dipidananya pembuat delik.

pandangan

beliau

Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai

c.

rumusan undang-undang barulah diselidiki terhadap

Sanksi Pidana
Pengertian

sanksi
38

pidana

menurut

Romli

sikap batin pembuat ketentuan tersebut jelas

Atmasasmita

mendahulukan perbuatan pidana dan kalau terbukti

Poernomo adalah salah satu sarana paling aktif yang

barulah

dipergunakan

mempertimbangkan

terdakwa

yang

merupakan

tentang
unsur

kesalahan
pertanggung

yang menyitir pendapat Bambang

untuk

menanggulangi

kejahatan,

namun demikian pidana bukan sarana satu-satunya,

jawaban pidana.

sehingga apabila perlu dipergunakan kombinasi

Actus reus adalah menyangkut perbuatan yang

dengan upaya sosial lainnya. Misalnya prinsip

melawan hukum (unlawful act). Sedangkan mens

pidana ultimum remedium,39 yang tidak menonjolkan

rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana

sikap primum remedium.

yaitu sikap batin

disebut unsure subjektif suatu

tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Mens
rea adalah sikap batin pembuat yang oleh tindakan
yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan
yang telah ditentukan tersebut. Delik disebut sebagai
unsur subjektif, yang kalau unsur-unsurnya terbukti
maka

berarti

pembuat delik.37
37

Ibid, halaman 43.

terbuktinya

pertanggungjawaban

38

Ibid., halaman 40.

39Van Bemmelen berpendapat bahwa Remedium
harus diartikan upaya (middle), bukanlah sebagai alat
untuk memulihkan ketidak adilan atau untuk
memulihkan
kerugian,
melainkan
upaya
untuk
memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam
masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu
terhadap ketidak adilan itu dapat menyebabkan main
hakim sendiri.

Hukum pidana harus dipergunakan lebih bersifat

Pentingnya

preventif daripada cara-cara represif , karena hukum

menyebutkan

pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontradiktif dan

pelaksanaan ketentuan-ketentuan harus dilakukan

mudah disalah gunakan. Oleh karena itu hukum

secara ketat. Suatu ancaman hukuman benar-benar

pidana dapat diarahkan pada peran ”subsider” yaitu

efektif

jika terlebih dahulu tidak berhasil dipergunakan

kejahatan tergantung pula pada persepsi manusia

sarana sosial lain yang dianggap cocok.

terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar

Dilihat dari perumusan tindak pidana yang menitik

suatu norma tertentu.

beratkan

pengendalian

Karakteristik subyek hukum yang terkena sanksi

tindakan hukum di atas, permasalahannya adalah

dapat dikatakan bahwa semakin kecil ruang lingkup

menyangkut

yang

ancaman hukuman, semakin besar pengaruhnya

memuat sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan

sehingga semakin besar pula efektifitas hukuman

pendapat

mengutip

yang didukung oleh sanksi tersebut. Dengan

pendapat Sudarto yang telah menyusun kategorisasi

perkataan lain, bahwa pembentuk hukum harus dapat

tentang Undang-undang Hukum Pidana khusus

menyusun peraturan-peraturan yang secara langsung

terbagi dalam tiga kelompok yaitu Undang-undang

mengenai jantung masalah yang diakhirinya. Dengan

yang

peraturan-peraturan

demikian, tidaklah benar bahwa sanksi yang berat

hukum administratif yang memuat sanksi pidana dan

(seperti yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2008)

undang-undang

akan dipatuhi oleh warga negara, karena sanksi tidak

pada

khusus.

hukum

Romli

telah

pengawasan

dan

administrasi

Atmasasmita

dikodifikasikan,

yang

negara

yang

memuat

hukum

pidana

40

atau

kepastian
bahwa

tidak

utuh

tersebut

antara

pengawasan

mencegah

Romli Atmasasmita, op.cit., halaman 47.

terhadap

terjadinya

mutlak berhubungan dengan rasa takut, tapi juga rasa
segan, ataupun sudah mendarah daging.

40

lain

5.

Pengertian Kepentingan Umum

Menurut

Sudikno

Mertokusumo 41

dalam

peraturan

Dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun

perundang-undangan, mengenai istilah kepentingan umum

1991 Tentang Kejaksaan dikatakan bahwa kepentingan

tidak ada definisi yang jelas dan memuaskan.

umum adalah kepentingan

Sejak zaman Hindia Belanda telah dikenal pengertian

kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum harus

kepentingan umum dengan istilah algemeen belang (antara

dapat menunjang

lain pasal 37 KUHD), openbaar belang (antara lain dalam S.

pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain, demikian

1906 Nomor 348), ten algemeeene nutte (antara lain pasal

bunyi Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 5

570 KUH Perdata) atau publiek belang (antara lain dalam S

Tahun 1992 tentang

bangsa dan negara dan/atau

pembangunan nasional di bidang ilmu

1920 Nomor 574).
Benda Cagar Budaya. Sedemikian luasnya pengertian
Di zaman kemerdekaan, istilah kepentingan umum telah

kepentingan umum sehingga segala macam kegiatan dapat

banyak diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan,

dimasukkan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

yang rumusannya berbeda satu sama lain. Oleh karena itu,
kepentingan umum berarti “kepentingan bangsa dan negara

Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang

dan/atau

kepentingan

kepentingan

masyarakat

pembangunan,

sesuai

bersama

dan/atau

diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung

dengan

peraturan

kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam

perundang-undangan yang berlaku.42

melaksanakannya. Di dalam masyarakat terdapat banyak
sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun
kelompok, yang tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang

41Sudikno Mertokusumo, “Kepentingan Umum”,
http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan
-umum.html .

harus dihormati dan dilindungi dan wajarlah kalau setiap

Indonesia, Undang-undang tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN Tahun
1986 No. 77. TLN No. 4380, Penjelasan Pasal 49 b.

yang sudah tentu tidak mungkin dipenuhi semuanya

42

orang

atau

kelompok

mengharapkan

atau

menuntut

kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi,

sekaligus, mengingat bahwa kepentingan0-kepentingan itu,

kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan

berkaitan dengan kepentingan umum, yang dinamis tidak

satu sama lain. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan

tergantung pada waktu dan tempat. Tiap-tiap kasus harus

Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum,

dilihat secara kasuistis. Sudahlah tepat kalau yang akhirnya

memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak

menentukan apa saja yang termasuk pengertian kepentingan

(kepentingan umum).

umum adalah hakim atau undang-undang berdasarkan
rumusan yang umum tadi.

Jadi secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa kepentingan
umum merupakan resultansi hasil menimbang-nimbang

Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-

sekian banyak kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat

undangan tetap dirumuskan secara umum, luas. Kalau

dengan menerapkan kepentingan yang utama menjadi

dirumuskan secara rinci atau kasuistis dalam peraturan

kepentingan umum. Secara praktis dan konkret akhirnya

perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim

diserahkan

menimbang-nimbang

lalu terikat pada rumusan undang-undang. Rumusan umum

kepentingan mana yang lebih utama dari kepentingan

oleh pembentuk undang-undang akan lebih luwes/fleksibel

yang lain secara

karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan

kepada

hakim

untuk

kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan
proporsional

(seimbang)

dengan

tetap

menghormati

perkembangan masyarakat dan keadaan.

kepentingan-kepentingan yang lain. Memang tidak mudah,
akan tetapi sebaliknya tidak seyogyanya untuk memberi

6.

Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat

batasan atau definisi yang konkret mutlak dan ketat mengenai

Pengertian Peran Pemerintah dalam Undang-undang Nomor

kepentingan

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

umum,

karena

kepentingan

manusia

itu

berkembang dan demikian pula kepentingan umum, namun

dalam Pasal 40 adalah (i)

perlu kiranya ada satu rumusan umum sebagai pedoman

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik; (ii)

tentang pengertian kepentingan umum yang dapat digunakan

melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan

terutama oleh hakim dalam memutuskan sengketa yang

sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan

pemerintah memfasilitasi

transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum,
sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan;

8.

(iii)

Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki

Penegakan

data elektronik strategis yang wajib dilindungi; (iv) Instansi

menerapkan (misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian),

atau institusi sebagaimana dimaksud pada butir (iii) harus

pejabat-pejabat yang memegang peran sebagai pelaksanaan

membuat

atau penegak hukum (misalnya para hakim, jaksa, polisi) dan

dokumen

elektronik

dan

rekam

cadang

segi-segi

elektroniknya setelah menghubungkannya ke pusat data

institusi lain selain diatur pada butir (iv) membuat dokumen

proses

peradilan,

43

penyelenggara atau penyimpangan hukum yang dilakukan

Peran masyarakat diatur dalam pasal 41 Undang-undang

oleh subyek hukum, baik melalui prosedur pengadilan

Nomor 11 Tahun 2008. yang dimaksud peran masyarakat

ataupun

dalam hal ini adalah : (i) masyarakat dapat berperan

elektreonik

(iii)

Lembaga

dan

mekanisme

sesuatu aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir (i) dapat

masyarakat yaitu lembaga yang bergerak di bidang tehnologi

arbitrase

lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala

transaksi elektronik sesuai dengan undang-undang ini (ii)

yang dibentuk oleh

prosedur

conflict resolution). Bahkan dalam pengertian yang lebih luas

penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan

diselenggarakan melalui lembaga

melalui

penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes nor

meningkatkan pemanfaatan tehnologi informasi melalui

43
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Analisme, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, 2006, halaman 385.

sebagaimana dimaksud pada butir (ii) dapat memiliki fungsi
konsultasi dan mediasi.

(misalnya

yang

hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap

Peran Masyarakat

transaksi

administratif

lembaga-lembaga

luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan

keperluan dengan perlindungan data yang dimilikinya

dan

mencakup

Menurut Jimly Asshidiqie44 : penegakan hukum dalam arti

elektronik dari rekam cadang elektroniknya sesuai dengan

informasi

hukum

pengusutan, penahanan dan seterusnya).

tertentu untuk kepentingan pengamanan data; (v) Instansi atau

7.

Pengertian Penegakan Hukum

44

’

Ibid,., halaman 386.

perangkat kaidah normatif yang mengatur dan pengikat para

tersebut sehingga penegak hukum , seperti polisi, jaksa, dan

subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat

hakim dapat menindak-lanjuti laporan atau pengaduan

dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh

masyarakat itu untuk menjaga kewibawaan aparat penegak

dijalankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dikatakan

hukum itu agar tidak dituduh telah menyelewengkan perkara.

bahwa dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut
kegiatan

peradilan

penyimpangan

terhadap

terhadap

setiap

peraturan

pelanggaran

atau

perundang-undangan,

B.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

khususnya, yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan

Sebelum membahas tentang ketentuan pidana dalam UU ITE, ada

pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan,

baiknya terlebih dahulu membahas KUHP sebagai ketentuan pidana

advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.

secara umum. Berikut ini beberapa pasal dalam KUHP yang terkait
dengan ketentuan pidana dalam UU ITE, yaitu:

Dalam kaitannya dengan tindak pidana informasi transaksi
elektronik, penegakan hukumnya tidak dapat dilepaskan dari

1. Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

peranan dan komitmen para penegak hukumnya, yaitu :

a. Pasal 281

penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penegak hukum harus

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

mampu mengakomodasi harapan masyarakat akan rasa

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

keadilan, bukan pembalasan dendam terhadap individu warga

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

negara. Implementasi undang-undang ini khususnya dalam

2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di

penegakan hukum, membutuhkan partisipasi masyarakat
untuk membuat laporan atau pengaduan.

situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan
b. Pasal 282.
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di

Untuk itu undang-undang akan efektip bilamana dapat

muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui

memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat

isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud

menggunakan kewajibannya melaporkan adanya kejahatan

untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka

umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut,

c. Pasal 283.

memasukkannya

meneruskannya,

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau

mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun

pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa

barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan

menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara

surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya

waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau

sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling

benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah

lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi

atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum

empat ribu lima ratus rupiah.

dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

ke

dalam

negeri,

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di
muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar

umumya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran,
benda atau alat itu telah diketahuinya.

kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan,

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin,

tulisan yang melanggar kesusilaan di muka oranng yang belum

memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya

dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi

dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa

telah diketahuinya.

secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau

diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh,

pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling

diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa

banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan,

tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar kesusilaan, dengan

memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu,

pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling

menyerahkan atau memperlihatkan, tulis- an, gambaran atau

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat

atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum

pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan

dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana

alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran

denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

atau benda yang melang- gar kesusilaan atau alat itu adalah alat
untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri
yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW,

d. Pasal 283 bis.

dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan

Jika yang bersalah melykukan salah satu kejahatan tersebut dalam

bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang

karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat di cabut haknya untuk
menjalankan pencarian tersebut.

pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak

e. Pasal 284

diindahkan selama

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja

l. a.

seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak

perkawinan belum diputuskan karena

dan tempat tidur menjadi tetap.

(overspel padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku
baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak,
padahal

diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku

baginya;
2. a.

f. Pasal 285
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam

seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu,

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua

padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah

belas tahun.

kawin;

g. Pasal 286

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan,

perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang

padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak

turut bersalah telah kawin

berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

baginya.

dan pasal 27 BW berlaku

h. Pasal 287

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar
perkawinan,

padahal

diketahuinya

atau

sepatutnya

harus

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal

diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau
umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin,

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur

belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang

wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal
berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
3.

barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau

i. Pasal 288

sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas

(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita

tahun atau kalau umumya tidak jelas yang bersangkutan atau

yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang

kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau

bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar

mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling

perkawinan dengan orang lain.

lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana
penjara paling lama delapan tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama
dua belas tahun.
j. Pasal 289

l. Pasal 291
(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290
mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling
lama dua belas tahun; (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan
pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematisn
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

m. Pasal 292

seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan

sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya

kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

k. Pasal 290

n. Pasal 293

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,

2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam

menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan,

penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan,

atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum

rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga

dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau

sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal

dimasukkan ke dalamnya.

tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus

p. Pasal 295

diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

(1) Diancam:

tahun.

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap

sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan

dirinya dilakukan kejahatan itu.

cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah

bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang

masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

belum

dewasa

yang

pemeliharaannya,

pendidikan

atau

o. Pasal 294

penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya,

atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum
dewasa,

atau

dengan

orang

yang

belum dewasa

2.

dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa

yang

dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan

pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang

cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang

tahun.

sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:
1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang

(2) Jika yang rs me lakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau
kebiasaan, maka pidana dapat ditam sepertiga.

karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang

q. Pasal 296

penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh
orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian

atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam

empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

menjalankan

pencariannya,

r. Pasal 297

menjalakukan pencarian itu.

dapat

dicabut

haknya

untuk

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum

u. Pasal 300

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda

s. Pasal 298

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam

1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan

pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hakhak

minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah

berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan

(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan

anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana

pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk
melakukan pencarian itu dapat dicabut.

penjara paling lama enam tahun.
2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak

t. Pasal 299

yang umurnya belum cukup enam belas tahun;

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau

3.

barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan

memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.

harapan

dapat

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang

digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu

tahun.

bahwa

karena

pengobatan

itu

hamilnya

rupiah.
(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan,
atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam

kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat,

menjalankan

pidananya dapat ditambah sepertiga

menjalankan pencarian itu.
v. Pasal 301

pencariannya,

dapat

dicabut

haknya

untuk

Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat

anak yang ada di bawah kekuasaainnya yang sah dan yang umumya

dirampas.

kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk

x. Pasal 303

pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya,

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang

w. Pasal 302

siapa tanpa mendapat izin:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,

melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui

untuk itu;

batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau
merugikan kesehatannya;

2.

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian
menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya,
atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau

3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pen
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam
mejalakan

pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk

menjalankan pencarian itu.

cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada

bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena

peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau

penganiayaan hewan.

lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang

keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak

pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain,

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

demikian juga segala pertaruhan lainnya.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,

y. Pasal 303 bis

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau

karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama

pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang
diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika

2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena

pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi

terpaksa untuk membela diri.

umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang

b. Pasal 311

berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran

perjudian itu.

tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak

benar,

tidak

membuktikannya,

dan

tuduhan

dilakukan

ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama

melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat

enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta

tahun.

rupiah.

(2)

Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat

dijatuhkan.
2. Bab XVI tentang Penghinaan

c. Pasal 312

a. Pasal 310

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang

berikut:

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya

1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena

guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan

dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk

stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan

membela diri;

dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau

2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan
tugasnya.

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
g. Pasal 316

d. Pasal 313

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini,

Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal

dspat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang

yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan

pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

tidak dimajukan.

h. Pasal 317

e. Pasal 314

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau

(1)

Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap,

pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis

dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan

maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan

karena fitnah tidak mungkin.

atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan

(2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari
hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti
sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena

pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat
dijatuhkan.

hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah

i. Pasal 318

dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang

(1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan

hal yang dituduhkan.

secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia

f. Pasal 315

melakukan

suatu

perbuatan

pidana,

diancam

karena

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran

menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling

atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di

lama empat tahun.

muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat

sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan

dijatuhkan.

j. Pasal 319

lama satu hulan dua minggu atau pidana denda paling banyak

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak

empat ribu lima ratus rupiah.

dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan

(2) Jika Yang bersalah rnelakukan kejahat.an tersehut dalam

itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau

k. Pasal 320

dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena

(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan

kejahatan semacam itu juga, maka dapat. dicabut haknya untuk

perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan

menjalankan pencarian tersehut.

pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana

(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda

yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

ketiga.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah
seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau

3. Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman

menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas

a. Pasal 368

pengaduan suami (istri)nya.

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan

orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang

atas pengaduan orang itu.

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

l. Pasal 321

itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di

menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan

muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau
bagi orang ymg sudah mati mencemarkan namanya, dengan
maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau lehih
diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling

pidana penjara paling lama sembilan bulan.
(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua. ketiga, dan keempat berlaku bagi
kejahatan ini.
b. Pasal 369

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman,

atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman

untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan

pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan

nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya

Secara garis besar materi Undang-undang Informasi

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

dan Transaksi Elektronik tersebut dimuat dalam sistematika

kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat

sebagai berikut :

hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana

Bab I

: Ketentuan Umum

penjara paling lama empat tahun.

Bab II

: Asas dan Fungsi

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang

Bab III

:

terkena kejahatan.

Informasi,

Dokumen, dan Tanda

c. Pasal 370

Tangan

Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang di

Bab IV

:

Penyelenggara

rumuskan dalam bab ini.

Elektronik

d. Pasal 37l

Elektronik

Sertifikasi

dan

Sistem

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang

Bab V

: Transaksi Elektronik

dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak

Bab VI : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual

berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4.

Dan

Perlindungan Hak Pribadi

Bab VII : Perbuatan yang dilarang
C.

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2008

Tentang

Bab VIII: Penyelesaian Sengketa
Bab IX

Informasi dan Transaksi Elektronik

:

Peran Pemerintah dan Peran

Masyarakat
1.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat

Bab X

dalam rangka mendukung tehnologi informasi melalui

Bab XI

infrastruktur

Bab XII : Ketentuan Peralihan

hukum

dan

pengaturannya

sehingga

: Penyidikan
: Ketentuan Pidana

Bab XIII: Ketentuan Penutup

e.

Aspek

pengamanan

terhadap

tanda

tangan

elektronik, setiap orang yang terlibat dalam tanda
UU ITE terdiri dari13 bab dan 54 pasal yang merupakan

tangan

rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan cyberspace di

pengamanan

Indonesia. Beberapa aspek penting yang diatur di

digunakannya;

dalam UU ITE adalah sebagai berikut:
a.

c.

tanda

tangan

memberikan

elektronik

yang

Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap
orang berhak menggunakan jasa penyelenggara

perluasan Yurisdiksi (Extra Territorial Yurisdiction)

sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik

dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik

yang dibuat;

tidak

dapat menggunakan

g.

Aspek

penyelenggaraan

Aspek pembuktian elektronik (e-evidence), alas bukti

diselenggarakan

elektronik merupakan alat bukti dan memiliki

elektronik secara andal, aman, dan beroperasi

akibat hukum yang sah di muka pengadilan;

sebagaimana mestinya serta penyelenggara sistem

Aspek informasi dan perlindungan konsumen, pelaku

elektronik

usaha yang menawarkan produk melalui media

penyelenggaraan/keamanan

elektronik

yang diselenggarakannya;

menyediakan

informasi

yang

syarat

kontrak,

produsen

dan

produk

h.

yang

transaksi

elektronik,

informasi

wajib

dan

sertifikat

pendekatan hukum konvensional;

lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat -

d.

atas

berkewajiban

Aspek yurisdiksi, digunakan pendekatan prinsip

lintas teritorial dan

b.

f.

elektronik

oleh

elektronik

penyelenggara

bertanggung

sistem

jawab

terhadap

sistem

elektronik

Aspek tanda tangan digital (Digital Signature),
penggunaan digital signature dapat berubah sesuai

ditawarkan;

dengan isi dokumen dan memiliki sifat seperti tanda

Aspek tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan

tangan

hukum dan akibat hukum yang sah (sejajar dengan

keandalannya secara teknis;

tanda tangan manual) selama memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan di dalam UU ITE;

i.

konvensional

sepanjang

dapat

dijamin

Aspek transaksi elektronik, kegiatan transaksi
elektronik dapat dilakukan balk dalam lingkup

publik maupun privat dan transaksi elektronik yang

j.

kepentingan

para pihak serta para pihak memiliki kewenangan

umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat

untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi

penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang

elektronik internasional yang dibuatnya;

mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional

Aspek

nama

domain

sebagai

(domain

Hak

names)

Kekayaan

yang

melindungi

memiliki back up e-data dan data on-line; dan
n.

Aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah:
(i)

Menyebarkan

informasi

first serve dan informasi elektronik yang disusun

bermuatan

menjadi karya intelektual, desain situs Internet

kekerasan, penipuan;

dan

karya-kar ya

dalamnya,

intelektual

dilindungi

sebagai

y,n,
HKI

ada

di

kepentingan

serta Pemerintah menetapkan instansi tertentu harus

Intelektual

memiliki nama domain berdasarkan prinsip first come

berwenang

umum,

Pemerintah

(HKI) oleh seseorang, orang dimaksud berhak

(ii)

berdasarkan

elektronik

pornografi,

perjudian,

yang
tindak

Menggunakan dan atau mengakses komputer
dan atau sistem elektronik dengan cara apapun

perundang-undangan yang berlaku;

tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh,

Aspek perlindungan privacy, penggunaan setiap

mengubah,

informasi

informasi

melalui

media

elektronik

yang

menyangkut data tentang pribadi seseorang harus
dilakukan

l.

perlindungan

dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat

digunakan

k.

m. Aspek

atas

persetujuan

Bari

orang

yang

merusak,
dalam

atau

menghilangkan

komputer

atau

sistem

elektronik;
(iii)

Menggunakan

dan

atau

mengakses

bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

komputer dan atau sistem elektronik dengan

perundang-undangan

cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk

Aspek peran Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah

memperoleh,

memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi

menghilangkan informasi dalam komputer

elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan

atau sistem elektronik milik Pemerintah

perundang-undangan yang berlaku;

yang karena statusnya harus dirahasiakan atau

mengubah,

merusak,

atau

dilindungi;
(iv)

2.

Menggunakan

dan

atau

mengakses

Transaksi Elektronik.

cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk

Ketentuan pidana dalam UU ITE diatur dalam BAB

memperoleh,

VII tentang Perbuatan yang Dilarang. Bab VII ini

mengubah,

merusak,

atau

menghilangkan informasi dalam komputer atau

dimulai dari Pasal 27 – Pasal 37.

sistem

a. Pasal 27

elektronik

menyangkut

pertahanan

(1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

dapat menyebabkan gangguan atau bahaya

hak

terhadap

mentransmisikan

Negara

dan

atau

hubungan

mendistribusikan
dan/atau

dan/atau
membuat

dengan subjek hukum internasional;

dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Melakukan tindakan yang secara tanpa

dan/atau

Dokumen

hak yang transmisi dari program, informasi,

memiliki

muatan

kode atau perintah, komputer dan atau sistem

kesusilaan.

elektronik yang dilindungi Negara menjadi

(vi)

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

komputer dan atau sistem elektronik dengan

nasional atau hubungan internasional yang

(v)

Ketentuan-ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang

(2)

Elektronik
yang

yang

melanggar

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

rusak; dan

hak

Menggunakan dan ate ttlengakses komputer dan

mentransmisikan

atau sistem elektronik secara tanpa hak atau

dapat diaksesnya Informasi Elektronik

melampaui wewenangnya, baik dari dalam

dan/atau

maupun dari luar negeri untuk memperoleh

memiliki muatan perjudian.

informasi dari komputer dan atau sistem
elektronik yang dilindungi oleh Negara.

(3)

mendistribusikan
dan/atau

Dokumen

dan/atau
membuat

Elektronik

yang

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak

mendistribusikan

mentransmisikan

dan/atau

dan/atau
membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau

Dokumen

Elektronik

yang

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

memiliki muatan penghinaan dan/atau

mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

pencemaran nama baik.

Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan

dan/atau

mentransmisikan

dan/atau

membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau

Dokumen

Elektronik

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi.
d. Pasal 30
(1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

yang

hak atau melawan hukum mengakses

memiliki muatan pemerasan dan/atau

Komputer dan/atau Sistem Elektronik

pengancaman.

milik Orang lain dengan cara apa pun.

b. Pasal 28

(2)

(1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

hak atau melawan hukum mengakses

hak menyebarkan berita bohong dan

Komputer dan/atau Sistem Elektronik

menyesatkan

dengan cara apa pun dengan tujuan untuk

yang

mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi

memperoleh

Elektronik.

dan/atau Dokumen Elektronik.

(2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak

menyebarkan

Elektronik

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

yang

hak atau melawan hukum mengakses

rasa

Komputer dan/atau Sistem Elektronik

kebencian atau permusuhan individu

dengan cara apa pun dengan melanggar,

dan/atau kelompok masyarakat tertentu

menerobos, melampaui, atau menjebol

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

sistem pengamanan.

ditujukan

untuk

informasi

(3)

Informasi

menimbulkan

antargolongan (SARA).
c. Pasal 29

e. Pasal 31

(1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

penegak hukum lainnya yang ditetapkan

hak atau melawan hukum melakukan
intersepsi atau penyadapan atas Informasi

(2)

berdasarkan undang-undang.
(4)

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

cara intersepsi sebagaimana dimaksud

dalam suatu Komputer dan/atau Sistem

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Elektronik tertentu milik Orang lain.

Pemerintah.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan hukum melakukan
intersepsi

atas

transmisi

f. Pasal 32
(1)
Setiap
(2) Setiap
. . . Orang dengan sengaja dan tanpa

Informasi

hak atau melawan hukum dengan cara

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

apa

yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di

mengurangi,

dalam suatu Komputer dan/atau Sistem

merusak, menghilangkan, memindahkan,

Elektronik tertentu milik Orang lain, baik

menyembunyikan

yang tidak menyebabkan perubahan apa

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

pun maupun yang menyebabkan adanya

milik Orang lain atau milik publik.

perubahan,

penghilangan,

penghentian

Informasi

dan/atau

Dokumen

dan/atau

(2)

Elektronik

Elektronik

Kecuali

yang

menambah,

melakukan

transmisi,

suatu

Informasi

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

intersepsi

sebagaimana

intersepsi yang dilakukan dalam rangka
hukum

mengubah,

apa pun memindahkan atau mentransfer

Elektronik kepada Sistem Elektronik

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

penegakan

pun

hak atau melawan hukum dengan cara

sedang ditransmisikan.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata

atas

permintaan

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi

Orang lain yang tidak berhak.
(3)

Terhadap
dimaksud

perbuatan
pada

mengakibatkan

ayat

sebagaimana
(1)

terbukanya

yang
suatu

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

sandi

lewat

Elektronik yang bersifat rahasia menjadi

Akses,

atau

dapat

dengan

dengan itu yang ditujukan agar

keutuhan data yang tidak sebagaimana

Sistem Elektronik menjadi dapat

mestinya.

diakses

diakses

oleh

publik

b.

g. Pasal 33

Komputer,
hal

yang

dengan

memfasilitasi

Kode
sejenis

tujuan
perbuatan

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

sebagaimana

melawan hukum melakukan tindakan apa pun

Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik
dan/atau

mengakibatkan

Sistem

Elektronik

menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
h. Pasal 34
(1)

(2)

dimaksud

dalam

Tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bukan tindak pidana jika
ditujukan

untuk

melakukan kegiatan

penelitian, pengujian Sistem Elektronik,
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

untuk perlindungan Sistem Elektronik itu

hak atau melawan hukum memproduksi,

sendiri secara sah dan tidak melawan

menjual, mengadakan untuk digunakan,

hukum.

mengimpor,

mendistribusikan,

i. Pasal 35

menyediakan, atau memiliki:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

a.

perangkat keras atau perangkat

melawan

lunak Komputer

penciptaan,

yang dirancang

hukum

melakukan

perubahan,

manipulasi,
penghilangan,

atau secara khusus dikembangkan

pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau

untuk

Dokumen

Elektronik

Informasi

Elektronik

memfasilitasi

sebagaimana

perbuatan

dimaksud

dalam

Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

dengan
dan/atau

tujuan

agar

Dokumen

Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data
yang otentik.

j. Pasal 36

Pasal 27 Undang-Undang ini mengatur masalah alat

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

bukti elektronik yang terkait dengan kegiatan

melawan

terorisme. Pada prinsipnya alat bukti elektronik

hukum

melakukan

perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai

diakui sebagai alat bukti yang sah

dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian

Alat Bukti Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme

bagi Orang lain.

meliputi :

k. Pasal 37
Setiap

i.
Orang

dengan

sengaja

melakukan

perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud

Pidana;
ii.

diucapkan,

wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik

disimpan secara elektronik dengan alat optik

yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

atau yang serupa dengan itu;

dikirimkan,

diterima,

atau

Data, Rekaman, atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat

Ketentuan Hukum Positif (Existing Law) Terkait

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu

dengan Tindak Pidana Informasi Teknologi (Cyber Crime)
1.

Alat bukti lain berupa informasi yang

dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar

iii.
D.

Alat bukti sebagaimana dalam Hukum Acara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

fisik apapun selain kertas atau yang terekam

Undang

secara

Nomor

1

Tahun

2002

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang.

45

elektronik

termasuk

terbatas pada :
iv.

Tulisan, Suara atau gambar;

v.

Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;

45

Indonesia, Undang-undang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang, UU No. 45 Tahun

tetapi

2003, LN Tahun 2003 No. 58, TLN No. 4248.

tidak

vi.

Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi

E.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

yang memiliki makna atau dapat dipahami

Telekomunikasi.47

oleh orang yang mampu membaca atau

Undang-undang ini mengatur masalah akses tidak

memahaminya.

sah melalui sarana telekomunikasi berupa larangan
melakukan perbuatan tanpa hak,

2.

tidak sah atau

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang

manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan

Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002

atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

46

jaringan telekomunikasi khusus, ancaman pidana

Undang-undang ini juga mengatur alat bukti

atas perbuatan ini adalah pidana penjara maksimal 6

elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang sah

tahun dan atau denda maksimal Rp.200.000.000,-

dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam

(Dua Ratus Juta Rupiah).

pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 alat
bukti yang diakui selain yang dimaksud dalam

F.

Hukum Acara Pidana juga termasuk di dalamnya alat

Cipta

bukti

lain

berupa

informasi

yang

diucapkan,

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

Pemerintah

Indonesia
yang

menekankan
menjunjung

kembali

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik

komitmennya

dengan alat optik atau yang srupa dengan itu dan

Kekayaan

dokumen lainnya termasuk data elektronik.

perlindungan terhadap HKI istilah yang baku Hak

Intelektual

Kekayaan Intelektual

(HKI).

(HKI)

tinggi

Hak

Pengakuan

merupakan

dasar

bagi suatu
46 Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003,
LN Tahun 2003 No. 108, TLN No. 4324.

Indonesia, Undang-undang tentang
Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999, LN Tahun 1999
No. 154, TLN No. 3881.
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Negara untuk dapat maju dalam era masyarakat

penggunaan softwere (perangkat lunak) bajakan

berbasis

merupakan tantangan paling besar, karena mencakup

pengetahuan

(Knowledge Society).

Penghargaan

terhadap suatu inovasi akan menciptakan efek
multipliner

dalam

perkembangan

peran

operasi di berbagai aspek, termasuk dalam operasi
pemerintah maupun dunia usaha.

dan

kreatifitas komunitas intelektual suatu negara. Hal

Menteri Komunikasi dan Informatika, memandang

ini

yang

bahwa seperti halnya negara-negara berkembang

diungkapkan Presiden RI dalam pertemuannya

lainnya, merupakan tantangan besar bagi Indonesia

dengan Bill Gates di Markas Microsoft di Redmond,

dalam

Amerika Serikat baru-baru ini. Di Indonesia

penggunaan softwere berlisensi, karana dalam satu

implementasi HKI di bidang program komputer

sisi mahalnya harganya lisensi tersebut dibandingkan

merupakan pengejawantahan dari Undang-undang

dengan GDP per kapita yang relatif rendah, di satu

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sesuai

pihak pemerintah manargetkan penyebaran ICT

dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi

secara lebih merata, tingginya nilai softwere

kesepakatan WTO-TRIPS.

berlisensi sering merupakan penghambat karena

juga

merupakan

salah

satu

hal

mengimplementasikan

menjadikan

biaya

investasi

HKI

maupun

dalam

biaya

Sejalan dengan komitmen pemerintah secara umum

operasional tinggi sehingga sulit terjangkau. Oleh

mengenai HKI, dalam konteks Information and

karena itu diperlukan alternatif-alternatif yang

Communication

realistik yang harus disesuaikan dengan visi industri

Technology

(ICT)

pemerintah

melalui Departemen Komunikasi dan Informatika

ICT di Indonesia ke depan.

(DEPKOMINFO) akan menjadwalkan berbagai
langkah koordinasi dengan vendor maupun dengan

Khususnya

mengenai

penggunaan

software

pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan

Microsoft di kantor pemerintah, sudah dilakukan

HKI di Indonesia. Dalam konteks ICT di Indonesia,

pembicaraan antara Microsoft dan Pemerintah RI

untuk mengatasi penggunaan softwere bajakan.

Pengakuan atas alat bukti elektronik meskipun

Sementara ini berbagai alternatif untuk mengatasi

bersifat limitatif terbatas pada dokumen-dokumen

masalah ini sudah dibicarakan, namun belum ada

perusahaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8

kesepakatan konkrit

mengatasi

Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang

permasalahan yang ada. Sebagai langkah pertama

mengakui keberadaan dokumen elektronik. Antara

dalam kerjasama,

inventarisasi

lain dinyatakan bahwa suatu data yang original

bersama yang dikoordinasikan oleh Depkominfo

adalah dalam bentuk elektronis ataus ejak semula

bersama dengan PT Microsoft Indonesia untuk

dibuat atau diterima dalam sarana bukan kertas dapat

mengidentifikasi jumlah komputer dan aplikasi yang

langsung dialihkan ke dalam bentuk media lainnya

digunakannya baik di instansi pemerintah pusat

tanpa harus dibuat dahulu hasil cetaknya (hard-

maupun daerah. Pekerjaan besar ini diharapkan

copy).

mengenai cara

akan

diadakan

dapat diselesaikan dalam waktu empat bulan ke
depan, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk

Ditegaskan pula dalam dokumen perusahaan adalah

menentukan strategi yang terbaik dalam mengatasi

data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan

penggunaan

di

atau diterima oleh perusahaan dalam rangka

lingkungan pemerintah. Perlu diketahui bahwa

pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas

beberapa perguruan tinggi saat ini telah memiliki

atau sarana lain maupun

Campus Agreement dengan Microsoft.

corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau

software

bajakan

khususnya

terekam dalam bentuk

didengar. Pasal 15 ayat (1) Undang- undang
G.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang

Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan

Dokumen Perusahaan.48

menyatakan bahwea dokumen perusahaan yang telah
Perusahaan, UU No. 8 Tahun 1997, LN Tahun 1997
No.18, TLN No. 3674.

48

Indonesia, Undang-undang tentang Dokumen

dimuat dalam microfil atau media lainnya dan atau

adalah segala jenis layanan pornografi yang

hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.

disediakan

oleh

orang

perseorangan

atau

korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi
H. Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi
(selanjutnya disebut dengan UU Pornografi)

49

kabel,

televisi

teresterial,

radio,

telepon,

internet, dan komunikasi elektronik lainnya
serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan
komunikasi,
meningkatnya

telah

memberikan

pembuatan,

andil

terhadap

penyebarluasan,

dan

penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh
buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa
Indonesia.50 Hal in tentu saja mengancam kehidupan
dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Oleh
karena

itu,

keterlibatan

UU

pornografi

ITE

terkait

mengakomodir

dengan

pembuatan,

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Hal
tersebut dapat terlihat dari sejumlah pasal berikut ini:
1.

Pasal 1 angka 2 yang berbunyi Jasa pornografi

lainnya.
2. Pasal 18 huruf a,
Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan
pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan
pornografi,

pemerintah

salah

satunya

berwenang melakukan pemutusan jaringan
pembuatan

dan

penyebarluasan

produk

pornografi atau jasa pornografi, termasuk
pemblokiran pornografi melalui internet.
3. Pasal 19 huruf a
Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan
pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan
pornografi, pemerintah daerah salah satunya
berwenang melakukan pemutusan jaringan

49

Indonesia, Undang-undang tentang Pornografi,
UU No. 44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 181, TLN No.
4928.

pembuatan

dan

penyebarluasan

produk

pornografi atau jasa pornografi, termasuk
pemblokiran pornografi melalui internet di

50

Ibid., Penjelasan.

wilayahnya.

4. Pasal 24

25 dan mengirim turunan berita acara tersebut

Bahwa barang yang memuat tulisan atau

kepada pemilik data, penyimpan data, atau

gambar dalam bentuk cetakan atau bukan

penyedia jasa layanan komunikasi di tempat

cetakan, baik elektronik, optik, maupun

data tersebut didapatkan.

bentuk penyimpanan data lainnya dan data
yang tersimpan dalam jaringan internet dan

5.

7. Pasal 27

saluran komunikasi lainnya termasuk alat

Data elektronik yang ada hubungannya

bukti selain yang telah diatur dalam Undnag-

dengan

Undang tentang Hukum Acara Pidana.

dilampirkan dalam berkas perkara, dapat

Pasal 25

dimusnahkan atau dihapus. Baik isi maupun

Untuk

kepentingan penyidikan,

perkara

yang

sedang

diperiksa

penyidik

informasi data elektronik yang dimusnahkan

berwenang membuka akses, memeriksa, dan

atau dihapus itu wajib dirahasiakan Penyidik,

membuat

penuntut umum, dan para pejabat pada semua

salinan

data

elektronik

yang

tersimpan dalam fail komputer, jaringan
internet,

media

optik,

serta

bentuk

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
8.

Pasal 28

penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik

Berita acara pemusnahan produk pornografi

data berkewajiban menyerahkan dan/atau

hasil perampasan sekurang-kurangnya antara

membuka data elektronik yang diminta

lain memuat nama media cetak dan/atau

penyidik dan penyidik memberikan tanda

media

terima

pornografi.

penyerahan

atau

berita

acara

pembukaan data elektronik.
6. Pasal 26
Penyidik

membuat

berita

acara

tentang

tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

elektronik

yang

menyebarluaskan

makalah, kertas kerja dan dokumen terkait yang disampaikan

BAB III

pada Tim.

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP DAFTAR
PERTANYAAN
B.

A.

Responden Penelitian

Hasil Pengambilan Data dari Responden

Berdasarkan jawaban atas kuesioner dari instansi dan pihakpihak terkait tersebut di atas, analisis data kepustakaan,

Dalam penelitian ini, tim mengirimkan daftar pertanyaan

diperoleh data, informasi dan masukan mengenai hal-hal yang

kepada para responden yang terkait dengan aspek pidana

berkaitan dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi

dalam UU ITE yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Perbankan,

sebagaimana diuraikan dalam Bab Pendahuluan, yaitu

Lembaga Peradilan, facebooker, masyarakat, dan blogger.

efektifitas keberlakuan aspek pidana dalam UU ITE dilihat

Namun, jawaban dari para responden yang tim terima hanya

dari aspek subtansi dan struktur hukumnya yang meliputi

berasal dari Kepolisian RI, Kejaksaan RI, facebooker,

penegakan hukum, sumber daya aparatur penegak hukumnya

blogger, dan masyarakat (yang dalam hal ini adalah Yayasan

serta ketersediaan sarana dan prasarananya.

Satu Dunia).
Para responden menanggapi secara positif kegiatan penelitian
mengenai Efektivitas Undang Undang Informasi Transaksi

1.

Tanggapan atas Substansi Peraturan Perundang-

undangan ITE

Elektronik yang diadakan oleh BPHN dalam periode 2010

Mengenai substansi peraturan perundang-undangan terkait

ini, sebagaimana terlihat dari tanggapan dan masukan-

dengan

masukan yang diberikan, baik melalui jawaban-jawaban atas

Kejaksaan, berpendapat bahwa peraturan (Undang Undang)

kuesioner yang dibagikan kepada instansi-instansi tersebut

yang mengatur permasalahan berkaitan dengan teknologi

maupun dari hasil wawancara Tim Penelitian dengan berbagai

informasi sudah lengkap dan sistematis mengatur masalah

pihak terkait, ataupun dari bahan-bahan tulisan berupa

yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai

ITE, pada umumnya instansi terkait seperti

ITE. Tetapi responden lain seperti kepolisian, masyarakat,

blogger, facebooker menyampaikan bahwa: Undang Undang

efektif diterapkan namun belum ada peraturan

ITE belum sempurna dan harus direvisi terutama mengenai

pelaksanaannya. Selain itu disampaikan bahwa

sanksi pidana. Data dan masukan-masukan yang terkait antara

secara umum Teori Rekayasa Sosial – Roscou

lain sebagai berikut:

Pound, dapat diharapkan sebagai out put dari
penerapan suatu peraturan perundang-undangan

a.

antara lain hukum diharapkan dapat merubah

Kejaksaan

masyarakat.
Substansi UU ITE saat ini sudah memadai karena
definisi tindak pidana dalam bidang Informasi dan

b.

Kepolisian

Transaksi Elektronik jangkauannya lebih diperluas
demikian pula dengan pengaturan mengenai sanksi

Menurut instansi Kepolisian bahwa UU ITE belum

yang sudah menerapkan sanksi pidana dan sanksi

lengkap

denda yang cukup memberikan efek jera dan efek

teknologi informasi.

pencegahan. Lebih lanjut disampaikan bahwa: dalam

Terdapat beberapa hal yang mungkin harus direvisi

menerapkan suatu peraturan perundang-undangan

atau dilengkapi, antara lain :

tidak perlu menunggu sampai dilengkapinya seluruh

i.

mengatur persoalan berkaitan dengan

Masalah rasa keadilan dan kebebasan

Peraturan Pelaksanaan yang dimaksudkan oleh suatu

berpendapat :

Undang Undang. Namun demikian sebagaimana

UU ITE tidak bertentangan dengan Pasal 28

amanat

dan

ayat 2 UUD 1945 mangenai kebebasan

Transaksi Elektronik itu sendiri bahwa setidak-

berpendapat bagi warga Negara. Hak

tidaknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

kebebasan berpandapat yang diatur dalam

Peraturan Pelaksanaan dari Undang Undang tersebut

Pasal 28 ayat 2 itu bisa dibatasi oleh

sudah diterbitkan. Walaupun dalam praktek, banyak

undang-undang. „‟UU ITE itu membatasi

peraturan perundang-undangan lain yang sudah

hal itu. Karena tidak bisa orang bisa

dari

Undang

Undang

Informasi

sebebas-bebasnya.

Agar

orang

tidak

undang tersebut yang tak menyentuh rasa

sewenang-wenang terhadap orang lain.

keadilan.

Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU

„‟UU

ITE telah di uji oleh Mahkamah Konstitusi

mentransfer berita melalui dunia maya dan

dan

telah

itu menyinggung perasaan orang, itu bisa

memutuskan, berdasarkan Putusan MK

diancam hukuman, menurut kami hal

Nomor 50/PUU-VII/2008 dan Putusan MK

tersebut sudah benar tetapi persoalan Prita

Nomor 2/PUU-VII/2009 tertanggal 5 Mei

itu bukan soal kebenaran UU. Tetapi

2009, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE

persoalannya, apakah benar Prita itu sudah

adalah konstitusional, dan juga telah sesuai

menyebarkan fitnah? Apakah sama orang

dengan Universal Declaration of Human

mengeluh dengan orang memfitnah? Itu

Right serta tidak bertentangan dengan

tergantung kreatifitas hakim, jaksa, dan

nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia,

pengacara di pengadilan. Itu akan dinilai

dan prinsip-prinsip Negara hukum.

masyarakat.

Mahkamah

Konstitusi

ITE

mengatakan

Oleh

barang

karena

itu

siapa

Prita

dibebaskan, karena hal tersebut merupakan
Sebagai

contoh

kasus

terkait

dengan

cerminan rasa keadilan.

bebasnya Prita Mulyasari dari jerat pidana
melawan RS Omni Internasional, hakim

(ii)

Implementasi

dari

Undang-undang

membebaskan Prita karena terkait rasa

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

keadilan yang diberikan, karena kasus Prita

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

muncul bukan karena masalah bunyi UU

belum efektif dalam menanggulangi cyber

ITE. Tetapi karena pelaksanaan undang-

porn terbukti masih banyaknya kasus-kasus
cyber porn yang marak di dunia internet.

Meningkatkan

konsistensi

terhadap

Faktor penyebab dari cyber porn ini adalah

pemblokiran materi pornografi di internet

daya

baik

tarik

dari

materi

pornografi,

melalui

jaringan

rumah

tangga,

ketersediaan akses yang sangat mudah,

institusi, sekolah, internet service provider

kurangnya pengawasan dari pemerintah,

dan warnet. Meski setiap izin ISP dan NAP

penegak hukum dan masyarakat serta

(Network Access Provider) dalam aturan

lemahnya penegakan hukumnya.

modern licensing ada kewajiban tertulis
untuk melarang peredaran pornografi.

Menciptakan unsur-unsur hukum yang solid
baik pada substansi hukum (materi dari UU

(iii)

Pasal 43 ayat (6) UU ITE mengharuskan

ITE sendiri), struktur hukum (kesiapan

penyidik untuk meminta penetapan dari

aparatur penegak hukum dalam menangani

Pengadilan Negri („‟PN) setempat melalui

kejahatan

khususnya

Penuntut Umum. Adanya keharusan bagi

mengenai masalah pornografi) dan budaya

penyidik untuk meminta surat penetapan PN

hukum

melalui penuntut umum dimaksudkan untuk

di

dunia

(nilai-nilai

maya

yang

hidup

dan

berkembang dalam masyarakat).

:
- melakukan koordinasi sejak awal antara

Memberikan batasan yang mana materi

aparat penegak hukum (penyidik,

pornografi sebagai perbuatan terlarang,

penuntut umum, dan hakim) dalam

sebagai seni, sebagai bagian kearifan local,

rangkaian proses penegakan hukum

dan sebagai bagian dari edukasi. Hal ini

dan;

pada

akhirnya

memudahkan

penegak

hukum dalam menindak cyber porn.

-

memastikan bahwa penangkapan dan
penahanan tersebut adalah tindakan
yang dibutuhkan;

-

tindak pidana di bidang ITE termasuk

pasal UU ITE yang mencakup 9 Peraturan

kategori kejahatan yang lunak (soft

Pemerintah (PP) yang harus segera disusun.

crimes) dan lebih menekankan kepada

Sebenarnya konten atau isi UU ITE cukup

konten informasi dan/atau dokumen

simple

elektronik

perbuatannya

pengaturannya menurut hemat kami sangat

seperti pada kejahatan biasa (street

komplek terkait dengan aturan pelaksanaan,

crimes).

maupun Peraturan Pemerintah hingga saat

daripada

dan

padat

tetapi

dari

segi

ini belum disusun, padahal sudah 2 tahun
Meski hal tersebut bermaksud baik, hal

ini UU ITE diundangkan. Pengaturan hal

tersebut tidak efektif dalam pelaksanaan

tersebut

penegakan hukum dan dapat membuat

Peraturan

aparat penegak hukum kesulitan dalam

pengaturannya

mendapatkan penetapan pengadilan dalam

kompleks, meliputi :

mengumpulkan alat bukti atau penangkapan

-

dan penahanan. Terlebih lagi bila terdapat

pelaksanaan

dan

Peraturan

Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal-

yang

akan

sangat

Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal

Tandatangan Elektronik (Pasal 11 ayat

-

Penyelenggara

Serifikasi

Elektronik

(Pasal 13 ayat (6));
-

kendala, karena kejaksaan atau pengadilan

Peraturan

mungkin

(PP)

-

dalam waktu 1 x 24 jam. Maka akan terjadi

(iv)

Pemerintah

sembilan

(2));

pengurusan penetapan pengadilan berlaku

pada hari Sabtu atau Minggu tutup.

amanat

10 ayat (2));

penangkapan dan penahanan tersangka
dilakukan pada hari Sabtu, sedang proses

mencakup

Penyelenggara

Sistem

Elektronik

(Pasal 16 ayat (2));
-

Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat

-

Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (2));

(3));

-

Nama Domain (Paasal 24 ayat (4));

tetapi jika pasal-pasal yang dirujuk oleh

-

Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4),

Pasal

45

sampai

Pasal

51

tersebut

memerlukan pengaturan lebih lanjut ke

dan
-

Peran Pemerintah dalam memfasilitasi

dalam peraturan pemerintah (PP), maka

pemanfaatan

pasal-pasal

tersebut

khususnya dalam hal data strategi

Peraturan

Pemerintah,

(Pasal 40 ayat (4)).

menunggu selama 2 tahun, melainkan sejak

Mengenai

teknologi

peraturan

informasi,

pelaksanaan

yang

diterbitkannya

menunggu

Peraturan

tidak

adanya
harus

Pemerintah,

belum lengkap dijelaskan: bahwa UU ITE

sebaliknya jika pasal-pasal yang dirujuk

bisa langsung diimplementasikan, karena

Pasal 45 sampai Pasal 51 tersebut tidak

berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU ITE, UU

memerlukan

ITE

tanggal

Pengaturan Pemerintah, maka tindak pidana

diundangkan, yaitu 21 Agustus 2008. Hal

dalam UU ITE tersebut dapat langsung

ini sesuai dengan Paal 50 UU Nomor 10

dilaksanakan.

mulai

Tahun

berlaku

2004

tentang

pada

pengaturan

dalam

bentuk

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

bahwa

peraturan

perundang-undangan

mulai

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bekerjanya
hukum

berdasarkan

“sociological

berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat

jurisprudency” dipengaruhi oleh substansi

pada

kecuali

hukum,

ditentukan lain dalam peraturan perundang-

hukum.

undangan yang bersangkutan. Oleh karena

Sociological jurisprudence muncul pada

itu ketentuan pidana dalam UU ITE sudah

pertengahan abad ke sembilanbelas dan

langsung dapat dijalankan tanpa perlu

abad

menunggu peraturan pemerintah (PP). Akan

munculnya aliran Sejarah dan Antropologis

tanggal

diundangkan,

lembaga

keduapuluh.

hukum

dan

Diawali

budaya

dengan

yang

mulai

lingkungan
Friederich

meletakkan
social.
Carl

von

hukum

Tokoh

pada

mengikat semua itu ke dalam satu kesatuan

utamanya

adalah keyakinan yang sama dari rakyat,

Savigny

dalam

kesadaran yang sama dalam hati tentang

bukunya Von Beruf unserer Zeit fur

adanya keharusan. Hakikat

dari hukum

Gezetgebung und Rechtssenschaft (tentang

adalah pencerminan jiwa rakyat.

Pekerjaan pada zaman kita di bidang
perundang-undangan dan Ilmu Hukum).

G. Puchta juga menyatakan hal yang sama,

Menurutnya,

jurisprudency

bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama

Model ini kajiannya difokuskan pada

dengan pertumbuhan dan menjadi kuat

struktur social yang selalu memperhatikan

bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat

dan memperlihatkan perubahan dengan

dan pada akhirnya ia akan mati manakala

perhatian

bangsa itu kehilangan bangsanya.

soiological

utamanya

pada

perilaku

masyarakat.

Aliran sejarah ini membuka jalan untuk
pertama kalinya bahwa hukum adalah suatu

Pada

waktu-waktu

yang

lampau,

unikum. Selanjutnya pemahaman hukum

sebagaimana dapat diketahui dari sejarah

mulai

kuno, hukum telah dapat diketemukan

masyarakat.

dalam bentuk yang pasti, bersifat khas

digawangi

untuk masing-masing rakyat, seperti adat

menemukakan

mereka,

berkeseimbangan dengan Savigny. Paul

bahasa

mereka

dan

struktur

diarahkan
Aliran
oleh

pada

keberadaan

Antropoligis
Sir

Henry

pendapat

menyatakan

bahwa:

yang
Maine
yang

masyarakatnya. Tidak, fenomena ini tidak

Bohanan,

Hukum

mempunyai eksistensi yang terpisah, semua

berhubungan dengan kebiasaan, di mana

itu merupakan suatu kesatuan yang tidak

definisi-definisi hukum dapat dijumpai pada

dapat dipisah – pisahkan dari rakyat. Yang

kebiasaan. Kebiasaan adalah seperangkat

norma-norma yang secara nyata dilakukan

yang integral terhadap hukum. Pemahaman

dalam praktek sehari-hari. Perbedaannya

ini semakin berkembang dengan munculnya

adalah apabila hukum adalah kebiasaan

berbagai pendekatan sosiologis. Dipelopori

yang diciptakan kembali secara khusus oleh

oleh Auguste Comte dengan ilmu yang

badan-badan

dikembangkan bernama Sosiologi.

dalam

masyarakat

dalam

bentuk yang lebih sempit dan jelas. Ini
berarti

hukum

menempatkan

suatu

Tokoh aliran Sosiologi lainnya adalah

pelembagaan (reintstitutionalization) dari

Emille Durkheim yang membagi hukum

kebiasaan.

menjadi dua disesuaikan dengan

tipe

masyarakatnya, yaitu hukum represif untuk
Aliran Antropologi menyatakan bahwa

masyarakat dengan solidaritas mekanik, dan

untuk

dituntut

hukum restitutif untuk masyarakat dengan

dan

solidaritas organic. Menurutnya “manusia

menyeluruh terhadap masyarakat. Studi

adalah manusia, hanya karena ia hidup

hukum tidak dapat membatasi dirinya

dalam masyarakat. Kehidupan kolektif itu

hanya pada pengamatan terhadap bentuk-

tidak dilahirkan dari kehidupan individual,

bentuk dan lembaga-lembaga yang ada.

tetapi sebaliknya, kehidupan individual

mempelajari

pemahaman

yang

hukum
mendasar

dilahirkan

dari

kehidupan

dikatakan

bahwa

kolektif”.

Kedua aliran ini memberikan perubahan

Selanjutnya

hukum

yang mendasar dalam memahami hukum,

merupakan pencerminan dan sekaligus juga

yang selama abad delapan belas dan

indeks dari solidaritas sosial. Bersama-sama

sembilan belas berkutat pada pemahaman

dengan

hukum normative positivistic. Keberadaan

perwujudan dan sekaligus sarana unruk

masyarakat mulai dipahami sebagai bagian

mencapai harmoni sosial.

moralitas, hukum merupakan

masyarakatnya. Sebagaimana kita ketahui,
Tokoh

alirasn

dikaitkan

Sosiologi
dalam

yang

sering

bahwa masih banyak aturan adat dan

perkembangan

kebiasaan (custom) yang dalam keseharian

Sociological Juresprudence, yaitu Roscoe

masih

dipakai

Pound, dengan teori yang dikemukakannya

masyarakatnya.

untuk

mengatur

Law as a Tool of Social Engineering.
Menurutnya, tujuan dari Social Engineering

c.

adalah untuk membangun suatu struktur

Dunia)

masyarakat

sedemikian

rupa,

Organisasi Masyarakat Sipil (Yayasan Satu

sehingga

secara maksimum dicapai kepuasan akan

Yayasan Satu Dunia berpendapat bahwa substansi

kebutuhan, dengan seminimum mungkin

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

benturan dan pemborosan. Pound mencoba

Informasi dan Transaksi Elektronik belum lengkap

untuk menyusun nilai-nilai hukum yang

mengatur persoalan berkaitan dengan teknologi

utam

yang

informasi. Substansi yang perlu dilengkapi adalah

“beradab”, yang bersifat relative, yaitu

mengenai: Pengertian yang salah tentang apa yang

“beradab untuk kurun waktu dan tempat

disebut pencemaran nama baik, dan pihak-pihak

tertentu”.

mana yang boleh dan tidak boleh menggunakan

dalam

suatu

masyarakat

pasal karet itu. Organisasi masyarakat sipil ini
Mengenai Sociological Juresprudence, atas

menyampaikan

UU ITE selama ini di Indonesia, kepolisian

Pelaksanaan yang diamanatkan Undang Undang ITE

juga menggunakan pemahaman tersebut

dilengkapi

dalam melihat hukum. Masyarakat kita

Pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat 3, harus

yang

direvisi/dicabut

multicultural

karakteristik

dalam

memberikan
aturan

di

bahwa,

dikeluarkan

lebih

peraturan pelaksanaan.

sebelum

terlebih

dahulu

Peraturan

dahulu

sebelum

Pasal

muncul

Juga menurut responden ini bahwa dalam rangka
d.

implementasi Undang Undang ITE semua peraturan

Facebooker

pelaksanaan yang diamanatkan undang-undang ini
seharusnya sudah dikeluarkan karena peraturan
Menurut responden facebooker bahwa substansi

pemerintah itu merupakan peraturan pelaksana dari

Undang Undang ITE yang ada sekarang belum

suatu undang-undang yang sifatnya mengikat secara

lengkap dan belum sempurna mengatur persoalan

umum.

berkaitan dengan teknologi informasi, sehingga perlu
dilengkapi

penyadapan

Di samping itu disampaikan bahwa teori rekayasa

Karena dalam Pasal 31 ayat (4)

social yang dikemukakan oleh Roscou Pound di

mengenai tata cara intersepsi sebaiknya harus

mana hukum diharapkan dapat merubah masyarakat

ditambah pasal yang mengatur tentang penyadapan

dalam hal ini berlaku, karena hukum sebagai sarana

hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau pengecualian

perubahan masyarakat. Maksudnya pada zaman dulu

intersepsi.

masyarakat belum memahami tentang ITE kemudian

(intersepsi)

antara

lain

mengenai

dengan perkembangan IPTEK, Sosial, Ekonomi dan
Lebih lanjut responden menyampaikan bahwa

Budaya yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan

pengaturan Undang Undang ITE sangat kompleks

pergeseran peradaban manusia dari era manual ke

karena adanya beberapa hal yang multi tafsir seperti

era otomatis. Contoh: dahulu masyarakat apabila

dalam Pasal 27 ayat (3) tentang muatan penghinaan

melakukan transaksi jual beli dengan bukti sebuah

dan/atau pencemaran nama baik. Maksudnya muatan

kuitansi namun sekarang ini transaksi jual beli cukup

tersebut seperti apa definisinya, sebab dalam

melalui e-banking, kartu kredit dan lain-lain.

penjelasan umum untuk Pasal 27 dikatakan “cukup
jelas”, padahal seharusnya disebutkan definisinya

Undang Undang ini juga cukup memberikan

secara rinci.

perlindungan hukum dalam transaksi UU ITE namun

ada beberapa masalah yang yang belum jelas seperti

adalah hak dan kewajiban para pihak yang

masalah pencemaran nama baik, yang menurut

melakukan transaksi elektronik dan bentuk peranan

penjelasan umumnya

pemerintah dalam melindungi transaksi elektronik

Namun

perlu

dikatakan “cukup jelas”.

dihubungkan

dengan

rencana

yang sah.

pemerintah dengan menerbitkan UU Tindak Pidana
Teknologi Informasi yang bertujuan mengakomodasi
ketentuan yang belum diatur dalam UU ITE.
Lebih lanjut, responden juga mengatakan bahwa
Kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-

pengaturan Undang Undang ITE tidak kompleks.

undang ini menurut responden adalah: (i) Banyak

Dan dalam implementasi Undang Undang ITE pasal-

pasal yang dapat ditafsirkan karena beberapa pasal

pasal yang tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut

tersebut penjelasan umumnya kurang lengkap; (ii)

dalam PP dapat langsung diterapkan seperti Pasal 27

Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pasal

sampai dengan Pasal 31 yang menyangkut perbuatan

undang-undang lain.

yang dilarang.
Selanjutnya

e.

dijelaskan

bahwa

dalam

konteks

Undang Undang ITE berlaku teori-teori rekayasa

Blogger

social yang dikemukakan oleh Roscou Pound, di
mana dikatakan hukum diharapkan dapat merubah
Menurut responden ini subtansi Undang Undang

masyarakat, Tentu,

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih

berkaitan erat dengan teori-teori rekayasa social

belum lengkap mengatur persoalan berkaitan dengan

yang dikemukakan oleh Roscou Pound, karena UU

teknologi

terdapat

ITE merupakan terobosan atau langkah maju untuk

beberapa hal-hal yang perlu diatur, di antaranya

melindungi pengguna teknologi informasi agar

informasi

sehingga

masih

keberadaan UU ITE sangat

teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan

Menyampaikan

tanggapan

bahwa,

untuk

stakeholder lainnya.

menyebarluaskan informasi mengenai UU ITE
kepada publik, agar publik bisa memahami konsepsi

2.

Tanggapan atas Sosialisasi Mengenai Undang-

dan cakupan materi yang terkandung dalam UU ITE,
maka sosialiasasi UU ITE ke pelbagai lapisan

Undang ITE.

masyarakat perlu dilakukan. Suatu perundangan
a.

dianggap berhasil jika sukses dilaksanakan atau

Kejaksaan

dalam dalam work abilitynya setelah ditetapkan
Menyampaikan bahwa sosialiasi mengenai

bukan hanya berdasarkan work exercise atau

UU ITE sangat perlu, dalam rangka mempercepat

academic exercise. Di sisi lain, sesuatu akan mau

transaksi informasi khususnya yang terkait dengan

dilaksanakan jika yang melaksanakan tahu makna

delik-delik yang diatur di dalam undang-undang

yang terkandung di dalamnya,, sehingga dengan hal

tersebut. Sehingga tujuan penegakan hukum dari

tersebut perlunya sosialisasi Undang Undang ini ke

pemberlakuan

Masyarakat.

tercapai,

undang-undang

sedangkan

instansi

ini

lebih

yang

cepat

berperan

Yang juga sangat mendesak adalah sosialisasi UU

melakukan sosialisasi ITE adalah: Kementerian

ITE ke pihak aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa,

Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum

Hakim, karena UU ITE merupakan payung hukum

dan HAM, sedangkan sosialisasi internal dapat

pertama di Indonesia

dilakukan oleh masing-masing instansi penegak

Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin

hukum terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

kurang dipahami oleh aparat penegak hukum.

Instansi
b.

Kepolisian

yang

terkait dengan Teknologi

memiliki

peranan

melakukan

sosialiasai ITE antara lain kepolisian, kejaksaan,
pengadilan,

Kominfo

RI,

Organisasi

Non

Pemerintah/LSM yang bergerak di bidang ITE,
pengusaha di bidang telekomunikasi (ISP, AWARI,

Pengakuan informasi dan dokumen elektronik

APJII dll) serta Perguruan Tinggi.

sebagai alat bukti hukum yang sah dalam dunia
peradilan sebenarnya bukan merupakan hal yang

Selanjutnya dijelaskan bahwa: dalam konteks UU

baru, tapi juga tidak bisa disebut barang lama.

ITE berlaku teori rekayasa social yang dikemukakan

Pengaturan lain yang diberikan oleh UU ITE

oleh Roscue Pound, yaitu:

terhadap transasksi elektronik, yaitu perbuatan

Hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai

hukum

Sarana pengendalian masyarakat (a tool of social

computer, jaringan computer atau media elektronik

maintenance), Sarana untuk menyelesaikan konflik

lainnya juga merupakan salah satu contoh terobosan

(a tool of dispute settlement), Sarana pembaharuan/

baru.

yang

dilakukan

dengan

menggunakan

alat merekayasa masyarakat (a tool of social
engineering, Roscue Pound, 1932).

Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE merupakan
terobosan

hukum

yang

mampu

mendorong

Dari fungsi-fungsi hukum tersebutlah pemerintah

perkembangan informasi dan teknologi (IT) bagi

sebagai penjamin kepastian hukum dapat menjadi

dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga

sarana pemanfaatan teknologi yang modern. Sebagai

mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat

salah satu bukti nyata adalah dibuatnya suatu

rekayasa sosial.

kebijakan alam UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai sebuah
produk hukum, UU ITE merupakan suatu langkah
yang amat berani dengan memperkenalkan beberapa
konsep

hukum baru

menimbulkan polemik.

yang selama

ini kerap

c.

Organisasi Masyarakat Sipil (Yayasan Satu
Dunia)

Responden ini menyampaikan bahwa selama masih

sesuatu

yang bisa

ada pasal karet pencemaran nama baik tidak ada

pelanggaran UU ITE.

berakibat

terjadinya

suatu

gunannya Undang Undang ITE disosialisasikan.
d.

Tujuan sosialiasi ini untuk memberikan pemahaman

Facebooker

kepada masyarakat tentang substansi-substansi yang
terdapat dalam UU ITE dan instansi yang memiliki
Menurut responden ini bahwa Undang Undang ITE

peranan

sangat

Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

perlu,

karena

pada

jaman

globalisasi

pemanfaatan informasi, media, dan komunikasi telah
mengubah

baik

perilaku

masyarakat

yaitu:

Kementerian

Komunikasi

dan

Manusia, Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung.

maupun

peradaban manusia secara global. Perkembangan

e.

Blogger

teknologi informasi dan komunikasi telah pula
menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas

Menyampaikan bahwa, sosialisasi UU ITE sangat

(borderless) dan menyebabkan perubahan peradaban

diperlukan karena UU ITE merupakan payung

social, ekonomi dan budaya secara signifikan

hukum yang pertama kali di bidang Teknologi

berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi

Informasi. Selain itu Undang Undang ITE bersifat

saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain

teknis maka sosialisasi dapat diperlukan terutama

memberikan

kepada

kontribusinya

bagi

peningkatan

aparat

Penegak

Hukum.

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia,

memerlukan

peranan

sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan

Kementerian

Perindustrian

hukum. Sekarang ini masyarakat Indonesia sudah

Kementerian Kominfo, Kepolisian dan Kejaksaan.

tidak lagi

dan

Sosialisasi

instansi
dan

seperti

Perdagangan,

Gaptek dengan dibuktikan adanya,

Facebooker, twitter dan lain-lain yang kadang kala

3.

seseorang tidak berpikir dahulu dengan memposting

Sanksi

Tanggapan Terhadap Penegakan Hukum dan

culture). Dari cara bekerjanya struktur hukum dan
a.

Kejaksaan

substansi hukum di atas menimbulkan degradasi
budaya hukum di masyarakat, hal ini ditandai
dengan belum efektifnya penerapan undang-undang

Kejaksaan RI bependapat bahwa untuk melihat

dikarenakan

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

tersosialisasikan dengan baik di masyarakat sehingga

ITE, dapat dipakai teori Lawrence M. Friedman,

kemudian berakibat pada efektivitas penegakan

yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

hukum undang-undang tersebut.

undang-undang

ini

belum

penegakan hukum meliputi struktur hukum (legal
structure), substansi hukum (legal substance) dan

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kejaksaan memiliki

budaya hukum (legal culture).

peran sangat sangat besar dalam pelaksanaan UU
ITE, sehubungan dengan tugas pokok Kejaksaan

Kaitannya dengan penerapan UU ITE, yaitu: (i)

sebagai lembaga yang melakukan penuntutan dalam

Struktur Hukum (legal structure) masih minimnya

perkara-perkara pidana. Dalam pelaksanaan tugas

kemampuan para aparat penegak hukum khususnya

kejaksaan untuk penanganan masalah teknologi

penyidik maupun penuntut umum dalam penguasaan

informasi tidak terjadi tumpang tindih kewenangan

teknologi yang berdampak pada keberhasilan dalam

baik secara internal maupun eksternal, secara

pengungkapan tindak pidana terkait; (ii) Substansi

eksternal kejaksaan adalah lembaga yang berwenang

Hukum (legal substance) substansi UU ITE sudah

melakukan penuntutan baik di bidang tindak pidana

cukup memadai dan jangkauan pengaturannya cukup

umum maupun tindak pidana khusus, di bidang

luas demikian pula dengan pengaturan sanksi

tindak pidana khusus mungkin peran Kejaksaan

pidananya, namun karena belum disosialiasasikan

harus dibagi dengan KPK, namun di bidang tindak

dengan baik sehingga jangkauan penegakan undang-

pidana

undang ini masih minim; (iii) Budaya Hukum (legal

lembaga yang berwenang melakukan penuntutan;

umum

Kejaksaan

adalah

satu-satunya

secara internal di tubuh kejaksaan, oleh karena

(iv)

Tersangka Dicky Permana, Rudi Febrianto

perkara ITE termasuk dalam ruang lingkup tindak

dan

Anggra

Eka

Hanizar.

Pasal

yang

pidana umum sehingga bidang yang berwenang

dilanggar : pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU

menanganinya adalah bidang tindak pidana umum.

No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan
atau pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) UU No.11

Kasus/Perkara Yang ditangani Kejaksaan

Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 282

Untuk Tahun 2010 sudah masuk 4 perkara, yaitu :

KUHP.

(i)

(ii)

Tersangka Bekti, Pasal yang dilanggar 29 jo
Pasal 4 (1) UU No.44 Tahun 2008 tentang

Hambatan dan Kendala yang dihadapi Kejaksaan

Pornografi dan atau Pasal 45 jo Pasal 27 ayat

dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang

(1) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan

Teknologi Informasi.

atau Pasal 282 KUHP.

(i)

Tersangka

Iyus

Indrawan,

pasal

yang

tersosialisasi dengan baik di masyarakat

dilanggar : pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU
No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan

(iii)

Dalam hal regulasi : Regulasi yang ada belum

maupun di kalangan penegak hukum.
(ii)

Dalam hal sumber daya manusia : Masih

atau pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) UU No.11

minimnya kemampuan sumber daya manusia

Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 282

aparat penegak hukum terkait dalam hal

KUHP.

penugasan teknologi sehingga menghambat

Tersangka Reza Rizaldi alias Rejoy, pasal

dalam pengungkapan tindak pidana terkait.

yang dilanggar : pasal 29 jo pasal 4 ayat (1)

(iii)

Dalam hal sarana dan prasarana : Masih

UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

minimnya

dan atau pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) UU

berhubungan dengan IT terutama di daerah

No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal

sehingga pengungkapan perkara ITE pada

282 KUHP.

sarana

dan

prasarana

yang

umumnya hanya terfokus di kota-kota besar

beberapa kasus yang didakwa dengan UU ITE 51

khususnya ibukota negara.

menjadi bias

Jawaban Kejaksaan mengenai pengaruh UU ITE
Terhadap Peningkatan Atau Penurunan Pelanggaran
di bidang ITE adalah : Seharusnya penerapan UU
ITE saat ini berpengaruh terhadap penurunan
pelanggaran

di

bidang

ITE

namun

dilakukan penelitian untuk meneliti etektif tidaknya
penerapan undang-undang tersebut

Kepolisian

Instansi kepolisian berpendapat bahwa: masalah
penegakan

hukum

berkaitan

dengan

Berikut ini beberapa pengguna Internet (blog,
facebook, email) yang pernah atau sedang mengalami
kasus hukum terkait dengan informasi dan/atau
ekspresi di Internet:

untuk

memperoleh jawaban yang akurat maka seharusnya

b.

51

bidang

teknologi informasi hingga saat ini belum bisa
sepenuhnya dapat diselesaikan melalui UU ITE,
karena sudah terbukti beberapa kali terdapat

Kasus 1 : Herman Saksono
Pekerjaan: Blogger / Programmer di Jogjakarta (saat
kasus terjadi)
Media: Blog Pribadi
Substansi: Penghinaan Presiden Republik Indonesia
Motivasi: Iseng
Konten: foto rekayasa Presiden SBY
Pelapor: Hasil: Herman diperiksa oleh Polisi Jogja karena
dianggap melanggar pasal 134, 135 dan 137 KUHP.
Setelah Herman menghapus foto yang dianggap
menghina tersebut dari blognya, kasus kemudian tidak
diteruskan. Saat kasus terjadi, UU ITE belum ada.
Kasus 2 : Narliswani (Iwan) Piliang
Waktu: November 2008
Pekerjaan: Blogger / Pewarta Warga / Penulis di Jakarta
(saat kasus terjadi)
Media: Situs Informasi presstalk.info dan kemudian
beredar di mailing-list
Substansi: Artikel berita berjudul “Hoyak Tabuik Adaro

dan Soekanto”
Motivasi: Informasi kepada publik
Konten: Alvin Lie, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dari Partai Amanat Nasional (PAN), ditulis oleh
Iwan, telah meminta uang Rp 6 miliar dari PT Adaro
Energy. Uang sebanyak itu , menurut Iwan, bertujuan
agar anggota dewan di Senayan tidak melakukan hak
angket untuk menghambat Initial Public Offering (IPO)
Adaro.
Pelapor: Alvien Lie
Hasil: Iwan diperiksa Satuan Cyber Crime Polda Metro
Jaya karena dugaan melanggar UU ITE, Pasal 27 ayat 3.
Kasus masih menggantung.
Kasus 3 : Erick J Adriansjah
Waktu: November 2008
Pekerjaan: Account Executive Equity di Bahana
Securities di Jakarta (saat kasus terjadi)
Media: e-mail terbatas, kemudian beredar di mailing-list
Substansi: Informasi pasar (rumor) yang belum
dikonfirmasi
Motivasi: Informasi terbatas kepada klien
Konten: “Market news stated that several lndo bank is
having a liquidty problem and fail to complete interbank
transaction. These lndo banks include : Bank Panin
(PNBN), Bank Bukopin (BBKP), Bank Arta Graha (INPC):
Bank CIC (BCIC) dan Bank Victoria (BVIC). We will keep
you updated’ (Berita pasar mengabarkan bahwa beberapa
bank di lndonesia mendapat masalah likuiditas dan
kegagalan dalam menyelesaikan transaksi antarbank.
Bank tersebut diantaranya : Bank Panin, Bank Bukopin,
Bank Arta Graha, Bank CIC, dan bank Victoria)“.

Keterangan: diambil dari isi e-mail Erick.
Pelapor: Bank Indonesia dan Bank Artha Graha
Hasil: Erick ditahan Unit V Cyber Crime Mabes Polri
karena dianggap melanggar UU ITE, Pasal 27 ayat 3 dan
Pasal 28 ayat 1 (penyebaran berita bohong melalui sistem
elektronik). Erick diskors dari perusahaannya dan
pemeriksaan kasus masih berjalan, saat artikel ini
diposting.
Kasus 4 : Prita Mulyasari
Waktu: Agustus 2008 – sekarang
Pekerjaan: Customer Care di Bank Sinar Mas di Jakarta
(saat kasus terjadi)
Media: Surat Pembaca dan e-mail, kemudian beredar ke
mailing-list
Substansi: Keluhan atas layanan publik
Motivasi: Penyampaian keluhan terbuka
Konten: “….. Saya sangat mengharapkan mudahmudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau
dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr
G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan
mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda. Saya
informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak
mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan
perawatan medis dari dokter ini…..”. Keterangan:
sebagian isi e-mail Prita.
Pelapor: Dokter Hengky Gozal dan Dokter Grace Hilza
dari RS Omni Internastional Tangerang
Hasil: Saat artikel ini diposting, Prita masih menjalani
proses persidangan karena dianggap melanggar UU ITE,
Pasal 27 ayat 3 serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Prita

dan bahkan menjadi polemik di masyarakat (kasus

masalah penetapan pengadilan untuk penangkapan

Prita dan

dan penahanan tersangka bila hari libur), serta belum
disusunnya 9 Peraturan Pelakasanaan UU ITE.

c.
sempat ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita
Tangerang. Kini statusnya adalah tahanan kota.

Organisasi Masyarakat Sipil (Yayasan Satu

Dunia)

Kasus 5 : Nur Arafah / Farah

Menyampaikan bahwa penegakan hukum berkaitan

Waktu: Juli 2009 – Sekarang
Pekerjaan: Pelajar SMA (saat kasus terjadi)
Media: Facebook
Substansi: Cacimaki
Motivasi: Marah lantaran cemburu
Konten: “Hai anjing lu nggak usah ikut campur gendut.
Kayak tante-tante enggak bisa gaya, emang lu siapa. Urus
saja diri lu yang jelek kayak babi. Sok cantik enggak bisa
gaya belagu. Nyokap lu nggak sanggup beliin baju buat
gaya. Makanya lu punya gaya gendut. Pantat besar lu
kayak bagus aja. Emang lu siapanya UJ. Hai gendut
bangsat ya lu anjing”. Keterangan: Isi postingan Farah.
Pelapor: Felly Fandini Julistin
Hasil: Saat artikel ini diposting, Farah masih menjalani
proses pemeriksaan oleh Mapolresta Bogor. Dia dianggap
melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP, serta kemungkinan
akan dikenakan pula UU ITE, Pasal 27 ayat 3.

dengan masalah teknologi informasi belum dapat

d.

Lihat ”Beberapa Kasus Ekspresi di Dunia Maya vs UU
ITE dan KUHP”, http://kotangawi.com/beberapa-kasusekspresi-di-dunia-maya-vs-uu-ite-dan-kuhp/. Didownload
pada tanggal 28 Oktober 2010.

e.

diselesaikan dengan UU ITE. Faktor-faktor yang
mempengaruhinya

yaitu

yang

terkait

pasal

pencemaran nama baik cenderung digunakan untuk
membungkam kritik.

Facebooker

Menurut responden bahwa: penegakan hukum
berkaitan dengan masalah teknologi informasi belum
dapat diselesaikan dengan UU ITE, karena ada
beberapa undang-undang yang berkaitan dengan UU
ITE seperti Pornografi, UU KUHPidana.

Blogger

Menurut responden ini bahwa: penegakan hukum

sudah sangat merespon serta relevan dengan

berkaitan dengan masalah teknologi informasi belum

perkembangan monopoli mampu perkembangan

dapat diselesaikan dengan UU ITE, karena SDM kita

kuantitas dan kualitas tindak pidana terkait.

miliki khususnya SDM aparat
masih

lemah

dalam

penegak hukum

penguasaan

Teknologi

Disampaikan bahwa saat ini belum diperlukan

Informasi, sehingga untuk menerapkan UU ITE

pengaturan khusus

memerlukan pengetahuan yang lebih dalam tentang

fungsi Kejaksaan di dalam UU ITE karena tugas dan

IT dan substansi ITE.

fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum UU
terkait

hanya

berkaitan dengan tugas dan

terbatas

wewenang

melakukan

penuntutan dan eksekusi dimana tugas dan fungsi ini
sudah diatur dalam perundang-undangan yang sudah
4.

ada saat ini, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun

Sanksi terhadap UU ITE

1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 16
a.

Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Kejaksaan

Menyampaikan bahwa: ketentuan yang mengatur

b.

Kepolisian

mengenai sanksi dalam UU ITE sudah sesuai dengan
ketentuan hukum atau teori pemidanaan yang

Instansi ini menjelaskan bahwa: masalah sanksi

berlaku di Indonesia, yaitu menggabungkan teori

dalam UU ITE sudah sesuai dengan ketentuan

pembalasan/

hukum atau teori pemidanaan yang ada.

teori

retributive

dengan

teori

relative/teori tujuan, yaitu ditandai dengan sanksi

Sanksi pidana dalam UU ITE yang ada telah

pidana badan dan pidana denda yang cukup berat,

menganut beberapa teori pemidanaan yang ada

sehingga

seperti teori-teori pemidanaan sebagai berikut:

dapat

menimbulkan

efek

jera

bagi

pelakunya dan efek pencegahan bagi masyarakat dan

1)

Teori Absolut atau Pembalasan

(restributif)

dari cita-susila,
pidana

Pidana

dijatuhkan

semata-mata

maka

merupakan

Negation der Negation

karena orang telah melakukan

(pengingkaran

suatu kejahatan atau tindak pidana

pengikaran).

terhadap

(quia peccatum est).
Penanut teori ini adalah:
a.

Teori Hegel ini dikenal

Immanuel

Kant

(Philosophy of Law)

sebagai

quasi

mahte-

matics, yaitu:
Seseorang harus dipidana

1.

oleh Hakim karena ia

wrong

telah

(crime)

melakukan

kejahatan

(Kategorische

being
is

the

negation of right

Imperiatief)

2.
punishment is the

b.

Hegel

negation

Pidana

merupakan

of

that

negation

keharusan logis sebagai
konsekuensi dari adanya

Menurut Nigel Walker,

kejahatan.

Kejahatan

penganut teori retributive

pengingkaran

dibagi dalam beberapa

adalah
terhadap
hukum

ketertiban
Negara

merupakan

yang

perwujudan

golongan:

1.

Penganut

teori

retributive

terdakwa.

murni

(the

Kebanyakan

pure

KUHP disusun

retributivist).

sesuai

Pidana harus sepadan

teori ini yaitu

dengan kesalahan.
2.

Penganut
retributive

dengan

teori

menetapkan

tidak

pidana

murni, dapat dibagi:

a)

dengan

maksimum

Penganut

sebagai

batas

atas

tanpa

teori retributive

mewajibkan

yang

terbatas

pengadilan

(the

limiting

untuk

retributivist)
Pidana

mengenakan

tidak

dan

dibatasi

harus sepadan

oleh kesalahan

dengan

X

kesalahan,

liability.

namun

strict

tidak

melebihi batas

b)

Penganut teori

kesepadanan

retributive

dengan

yang distributif

kesalahan

Pidana jangan

b.

Teori

reduktif

dikenakan pada

mengurangi

orang

kejahatan), atau

yang

tidak bersalah,
tetapi

c.

tidak

Teori

(untuk
frekuensi

tujuan

theory),

(utilitarian
pengimbalan

harus sepadan

mempunyai tujuan tertentu

dan

yang bermanfaat.

dibatasi

oleh kesalahan
X

strict

liability.

Pidana dijatuhkan bukan
peccatum

est

(orang

quia

berbuat

kejahatan) melainkan ne peccetur
(agar
2)

Teori

Relatif

atau

Tujuan

orang

tidak

melakukan

kejahatan).

(Utilitarian)
Penjatuhan pidana tidak untuk

Seneca Nemo prudens punit quia

memuaskan

absolut

peccatum est, sed ne peccatum (No

(pembalasan) dan keadilan, tetapi

reasonable man punishes because

pembalasan itu sebagai sarana

there has been a wrong doing, but

untuk

in order that there should be no

tuntutan

melindungi

kepentingan

masyarakat, teori itu disebut:

wrong doing: Tidak seorang pun

a.

layak

Teori

perlindungan

dipidana

karena

telah

masyarakat (the theory of

melakukan suatu perbuatan jahat,

social defence), atau

tetapi ia dipidana agar tidak ada
perbuatan jahat).

Tujuan Pidana untuk pencegahan

a.

kejahatan:
a.

To

preverent

(mencegah
Prevensi spesial/ pencegahan

recidivism
terjadinya

pengulangan tindak pidana)

spesial (special deterrence)
b.

Prevensi

general/

b.

To deter other from the

pencegahan umum (general

performance of similar acts

deterrence)

(mencegah

Pengaruh

orang

lain

pidana/ pemidanaan terhadap

melakukan perbuatan yang

masyarakat pada umumnya.

sama

seperti

yang

dilakukan si terpidana)
3)

Teori Gabungan
Pembalasan sebagai asas pidana

c.

To provide a channel for

dan beratnya pidana tidak boleh

the

melampaui pembalasan yang adil.

retaliatory

motives

Dalam ajaran ini diperhitungkan

(menyediakan

saluran

adanya

untuk mewujudkan motif-

pembalasan,

preverensi

general, serta perbaikan sebagai

expression

of

motif balas dendam)

tujuan pidana. Penganut teori ini:
Pellegrino Rossi, Binding, Merkel,
Kohler,

Richard

Schmid

Beling.

Tujuan Pidana (pemidanaan)

dan

d.

To avoidance of blood
fends (untuk menghindari
balas dendam)

e.

To

educational

(adanya

effects

pengaruh

yang

i.

bersifat mendidik)

To

reinforcing

values

social

(memperkuat

kembali nilai-nilai sosial)
f.

The peace-keeping function
(mempunyai

fungsi

j.

memelihara perdamaian)

To allaying public fear of
crime (menentramkan rasa
takut masyarakat terhadap

g.

To create a possibility for

kejahatan)

the release of emotions that
are aroused by the crime
(menciptakan

yang

To

conflict

bagi
emosi-emosi

ditimbulkan

atau

l.

To influencing offenders
and possibility other than

diguncang-guncangkan

offenders toward more or

adanya kejahatan)

less
behavior

h.

resolution

(penyelesaian konflik)

kemungkinan
pelepasan

k.

Law-conforming
(mempengaruhi

A ceremonial reaffirmation

para pelanggar dan orang

of the social values that are

lain ke arah perbuatan yang

violated and challenged by

kurang telah dilanggar dan

the

dirubah

crime

kembali

(penegasan
nilai-nilai

kemasyarakatan yang

kejahatan).

oleh

adanya

Ketentuan

sanksi

dalam

Berpendapat bahwa: sanksi dalam UU ITE belum

UU ITE tidak perlu dikaji

sesuai

ulang

sanksi

pemidanaan yang ada, alasannya adalah bahwa:

tersebut telah sesuai dengan

Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana dalam

teori-teori

pemidanaan

UU ITE “setiap orang yang memenuhi unsur

sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ayat

jawaban pada pertanyaan

(2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana

no.12.

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda

yang

karena

ada

dengan

ketentuan

hukum

atau

teori

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah). Ketentuan tersebut terlalu memberatkan
dibandingkan dengan ancaman sanksi Pasal 30 ayat
(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (pidana
c.

Organisasi Masyarakat Sipil (Yayasan Satu

paling lama 9 bulan dan denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah).

Dunia)

Disampaikan bahwa ketentuan sanksi dalam UU ITE

Sehingga menurut responden ketentuan sanksi dalam

perlu ditinjau ulang karena sanksi terhadap pasal

UU ITE perlu ditinjau ulang dengan alasan

karet pencemaran nama baik rawan digunakan untuk

mengenai ancaman pidana di atas paling di atas 5

membungkam kritik.

tahun atau lebih seorang tersangka dapat dikenakan
penahanan.

d.

Facebooker
e.

Blogger

Menurut responden ini ketentuan sanksi dalam UU

berasal selain dari negara-negara luar seperti As,

ITE belum sesuai dengan ketentuan hukum atau teori

Inggris, Australia, Jerman, Korea serta Singapura

pemidanaan yang ada.

Alasannya adalah sanksi

juga beberapa di tanah air. Di dalam tahun 2008,

yang diatur dalam UU ITE terlalu berat dan hal ini

Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang

dapat membuat masyarakat ketakutan menggunakan

mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan

teknologi informasi seperti dalam kasus Prita

dunia siber (cyberspace) yaitu Undang-Undang No.

Mulyasari. Lebih lanjut disampaikan bahwa sanksi

11 Tahun 2008 tentang ITE.

dalam Undang Undang ITE perlu ditinjau ulang
karena sanksi yang diatur dalam UU ITE sangat

Meskipun terkesan terlambat namun kehadiran

berat dan akan menimbulkan ketakutan bagi

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

pengguna teknologi informasi. Hal ini dapat

dirasa membawa angin segar bagi para penegak

berakibat pada menurunnya animo masyarakat untuk

hukum khususnya Polri dalam menghadang laju

menggunakan internet dalam bertransaksi.

kejahatan yang dilakukan para Hacker dan cracker
yang semakin banyak muncul di dunia siber

4.

Tanggapan terhadap Peran Kepolisian dalam

(cyberspace). Sayangnya lahirnya Undang-Undang

Pelaksanaan UU ITE dan Tumpang Tindih

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Kewenangan

Transaksi Ekonomi ini belum dibarengi oleh
peraturan yang mengatur tentang hukum formilnya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Dijelaskan bahwa instansi kepolisian memiliki peran

Informasi dan Transaksi Elektronik ini mempunyai

dalam pelaksanaan ITE. Kejahatan internet yang

13 (tiga belas) Bab dan 54 (lima puluh empat). Pasal

marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit,

di dalamnya yang mengatur berbagai kegiatan dunia

penipuan perbankan, defacing, cracking, transaksi

siber serta menerapkan azas-azas Ekstra Teritorial,

seks, judi online dan terorisme dengan korban

Azas Kepastian Hukum, Azas Manfaat, Azas Kehati-

hatian, Azas Itikad Baik dan Azas Netral Teknologi.

a.

Dalam hal regulasi

Penegakan

ini

b.

Dalam hal sumber daya manusia

sebagai penyidiknya adalah institusi Polri dan

c.

Dalam hal sarana dan prasarana

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan

a.

hukum

dalam

Undang-Undang

Perlu dilakukan revisi terhadap pasal 43

menggunakan hukum formil yang berlaku di

ayat (6), serta segera diatur lebih lanjut

Indonesia

dalam

yaitu

KUHAP.

Polri

mempunyai

Peraturan

Pemerintah

dan

wewenang dalam menangani setiap gejolak yang

peraturan pelaksanaannya. Jika dirasa

terjadi di masyarakat selalu berkembang secara

masih

dinamis khususnya dalam penanganan kejahatan

disempurnakan melalui praktek hukum atau

berteknologi tinggi (cyber crime). Prinsip pengaturan

yurisprudensi,

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Karena UU ITE mengamanatkan sembilan

Elektronik ini menggunakan sintesis hukum materiil

Peraturan Pemerintah (PP).

dan

pembentukan

Serta segera disusun RUU Tindak Pidana

pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Teknologi Informasi (Cyber Crime) yang

Elektronik adalah dengan menetapkan prinsip-

akan melengkapi UU ITE. UU ITE telah

prinsip pembentukan dan pengembangan teknologi

menerapkan

informasi

UNCITRAL Model Law on eCommerce dan

lex

informatica.

Strategi

kurang,

dilengkapi

prinsip-prinsip

dan

dari

eSignature; EU Directives on eCommerce
dan eSignature; dan juga Convention on
5.

Tanggapan Terhadap Hambatan dan Kendala

Cybercrime.

Kepolisian Dalam Menangani Masalah ITE

implementasi

Hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi

Cybercrime. Dalam konvensi ini ada dua

kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum di

hal besar yang dibicarakan: (i) hukum

bidang teknologi informasi.

materil (substantive law), dan (ii) prosedur

RUU
dari

TPTI

merupakan

Convention

on

(procedural

law).

RUU

TPTI

akan

terdapat

kerjasama

dengan

Kepolisian

mengakomodir ketentuan-ketentuan yang

Negara lain, instansi terkait, pelatihan dan

belum diatur dalam UU ITE, khususnya

workshop baik di dalam maupun luar

mengenai prosedur. Oleh karena itu,

negeri, beberapa angggota Polri menjadi

kehadiran UU TPTI sangat dibutuhkan dan

anggota ID-SIRTI.

akan melengkapi UU ITE.
c.
Ada

dua

alternatif,

apakah

membuat

Untuk sarana dan prasarana sudah cukup
memadai

khususnya

adanya

dukungan

undang-undang sendiri tentang UU Tindak

Laboratorium Komputer Forensik, meski

Pidana

kualitas SDM maupun peralatan nya perlu

Teknologi

Informasi

atau

menyempurnakan ketentuan pidana yang

selalu

dimuat dalam UU ITE. Pilihan diantara

kualitasnya., dan pembentukan Unit Cyber

keduanya,

Crime

tergantung

kepada

gelagat

perkembangan tindak pidana di bidang ITE

peningkatan

dan

dukungan

kuantitas

dan

Laboratorium

Komputer Forensik di Kepolisian Wilayah.

(cyber crime).
d.
b.

Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian untuk

SDM penyidik cyber crime di lingkungan

penanganan masalah teknologi informasi

Polri saat ini dinilai sudah memadai

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

meskipun masih perlu peningkatan kualitas

Sejak diundangkannya UU ITE dan dalam

SDM nya. Polri melaksanakan Pendidikan

upaya penegakan hukumnya, kepolisian

Pengembangan

belum menemukan adanya tumpang tindih

Penyidik

Cyber

Crime

untuk tingkat Perwira dan Brigadir Polisi
yang dilaksanakan di Pusdik Reserse
Megamendung

Bogor,

disamping

itu

kewenangan dengan instansi lain.

e.

Kepolisian

pernah

mengalami

kendala

karena, antara lain: (i)adanya koordinasi

sehubungan dengan pelaksanaan pasal 43

antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa

ayat (6) yang berbunyi, “Dalam hal

dan hakim) dalam rangkaian proses pidana

melakukan penangkapan dan penahanan,

mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga

penyidik melalui penuntut umum wajib

pembacaan vonis;

meminta penetapan ketua pengadilan negeri

pidana di bidang ITE termasuk kategori

setempat dalam waktu satu kali dua puluh

kejahatan yang lunak (soft crimes) dan

empat jam.”

lebih menekankan kepada konten informasi

Permasalahan timbul setelah dilakukan

dan/atau

penangkapan dan penahanan terhadap kasus

perbuatannya seperti pada kejahatan biasa

judi online, karena penangkapan dilakukan

(street crimes); dan (iii) hak asasi tersangka

pada hari sabtu, dan kepolisian mengalami

lebih terjamin. Selain itu,ketentuan ini telah

kendala pada saat meminta surat penetapan

sesuai dengan prinsip dalam Convention on

dari pengadilan stempat. Sedangkan kita

Cybercrime.

tahu kantor kejaksaan dan pengadilan pada

konstruksi penangkapan dan penahanan

hari Sabtu dan minggu tutup. Karena surat

seperti ini. Sehingga petunjuk pelaksanaan

penetapan penangkapan dan penahanan

pasal ini harus segera diatur lebih lanjut.

(ii) mengikat tindak

dokumen

DPR

elektronik

lebih

daripada

menyetujui

tidak didapat maka proses penangkapan dan
penahanan tersebut tidak syah dan perkara
dinyatakan

tidak

lengkap

oleh

jaksa

penuntut umum.

g.

Adanya keharusan bagi penyidik untuk
meminta surat penetapan PN
penuntut umum dimaksudkan untuk:
(i)

f.

melalui

melakukan koordinasi sejak awal

Ketentuan sebagaimana diatur Pasal 43

antara

ayat(6) UU ITE ini sebenarnya

(penyidik,

penting

aparat

penegak

penuntut

hukum

umum,

dan

hakim)

(ii)

dalam

rangkaian

proses

seharusnya

dilakukan

penelitian

untuk

penegakan hukum dan;

meneliti efektif tidaknya penerapan undang-

memastikan bahwa penangkapan dan

undang tersebut.

penahanan tersebut adalah tindakan
yang dibuthkan;
(iii)

6.

Tanggapan terhadap peran Masyarakat

mengikat tindak pidana di bidang

dan Pelaku Usaha dalam pencegahan dan

ITE termasuk kategori kejahatan

memberantas kejahatan dalam Transaksi

yang lunak (soft crimes) dan lebih

Elektronik

menekankan
informasi
elektronik

kepada
dan/atau
daripada

konten
dokumen

perbuatannya

seperti pada kejahatan biasa (street

Menurut salah seorang responden Face
Booker bahwa peran masyarakat adalah :
(i)

Mengikuti sosialisasi UU ITE yang

crimes)

diadakan pemerintah atau lembaga-

Selain itu,ketentuan ini telah sesuai

lembaga berwenang agar dapat lebih

dengan prinsip dalam Convention on

memahami UU ITE tersebut;

Cybercrime.

(ii)

Ikut serta menjaga dan mencegah
hal-hal yang dapat disalah gunakan

Dari Kejaksaan menyampaikan mengenai

oleh

pengaruh UU ITE terhadap peningkatan

pelanggaran UU ITE;

atau penurunan pelanggaran di bidang ITE

(iii)

pihak-pihak

Membentuk

adalah seharusnya penerapan UU ITE saat

untuk

ini

mengenai

berpengaruh

terhadap

penurunan

pelanggaran di bidang ITE namun untuk
memeperoleh jawaban yang akurat maka

lain

lembaga

membantu
kelancaran

dalam UU ITE.

mengenai

independen
penerintah
segala

hal

Peran Pelaku Usaha :
(i)

telah diatur dalam UU ITE sehingga

Memberikan
yang

baik

pelayanan/kerjasama
terhadap

informasi elektronik yang ditransmisikan

masyarakat

mengenai

pemanfaatan

informasi

yang

sah secara hukum. Mengenai UU ITE oleh

teknologi

masyarakat

diselenggarakan

dan

pelaku

usaha

berarti

mengenai cara bertransaksi yang benar.

pelaku usaha tersebut.
(ii)

Bekerjasama

dengan

untuk turut serta
mencegah

pemerintah
menjaga dan

adanya

pelanggaran

7.

Tanggapan

Terhadap

E-mail

sebagai

Alat

Pembuktian

terhadap UU ITE;
(iii)

Membentuk tim intern dalam suatu
usaha yang dilakukan pelaku usaha

Menurut responden blogger bahwa : E-mail dapat

tersebut

dijadikan alat pembuktian karena memenuhi unsur,

untuk

penyalahgunaan

menjaga
yang

adanya
berkaitan

dapat

diakses,

ditampilkan,

dijamin

dengan UU ITE dalam lingkup

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan

intern.

sehingga menerangkan suatu keadaan.

Disamping jawaban responden facebooker
ini, responden blogger berpendapat bahwa :
Masyarakat

dan

Pelaku

Usaha

perlu

mengenali berbagai peraturan yang terkait
dengan Transaksi Elektronik seperti UU
ITE

yakni

agar

transaksi

elektronik

yang

terselenggara memenuhi persyaratan yang

Menurut responden facebooker bahwa : E-mail
merupakan salah satu bagian dari sistem transaksi
elektronik yaitu bisa menjadi bukti perjanjian antara
para pihak bersangkutan melalui sistem elektronik
sepanjang telah memenuhi syarat-syarat sahnya
suatu perjanjian. Email dapat menjadi alat bukti yang
sah sesuai Pasal 5 UU ITE.

Jawaban dari responden lain juga menyampaikan
bahwa Email dapat dijadikan alat pembuktian karena

Sedangkan menurut responden Blogger, bahwa,

memenuhi unsur, yakni dapat diakses, ditampilkan,

pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara

dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung

intensif pada masyarakat mengenai sanksi bagi

jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

penyebar konten pornografi dalam UU ITE dan UU
Pornografi. Langkah pemerintah yang lain adalah

Tanggapan terhadap langkah pemerintah untuk

memblokir akses situs-situs porno dan memberikan

mengantisipasi serbuan situs-situs yang bertentangan

edukasi kepada masyarakat khususnya para orang

dengan UU ITE, yaitu :

tua

(i)

Pemerintah harus aktif untuk melaksanakan
blocking/sensor

untuk

situs-situs

yang

8.

Tanggapan

Terhadap

Pengaruh

UU

ITE

terhadap pelanggaran di bidang ITE

melanggar UU ITE.
(ii)

Pemerintah mengadakan sosialisasi tentang
bahaya

(iii)

(iv)

adanya

dampak

yang

dapat

Institusi Kepolisian menyampaikan bahwa secara

ditimbulkan situs-situs tersebut.

garis besar UU ITE telah cukup menjawab

Melakukan kerjasama dengan negara-negara

kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan di

lain lain yang menganut hukum yang sama

dunia cyber. UU ITE telah mengakomodir ketentuan

dengan indonesia atau dengan negara-negara

material dan juga prosedural. Dengan demikian UU

lain yang tidak sama hukumnya untuk

ITE memberikan dan menjamin kepastian hukum

mengadakan proteksi yang bisa mencegah

dalam

pelanggaran UU ITE.

Elektronik.

Penegakan hukum dalam pemberian sanksi
terhadap pihak yang melanggar UU ITE.

melaksanakan

aktivitas

melalui

Sistem

Tetapi

secara

khusus,

menurut

hemat

kami

pelanggaran kejahatan di bidang ITE masih tetap

pencurian kartu kredit melapor ke bank yang
bersangkutan.

cukup tinggi baik ditinjau dari segi kuantitas maupun
kualitasnya

dan

pengaruh

UU

ITE

Sedangkan

jawaban

dari

responden

sejak

facebooker adalah bahwa dalam penggunaan kartu

diundangkan dengan penurunan jumlah pelanggaran

kredit dalam bertransaksi secara elektronik agar

tidak signifikan terlihat.

aman adalah :
(i)

Dari Kejaksaan menyampaikan mengenai pengaruh
UU ITE terhadap peningkatan atau penurunan

Jangan pernah sekalipun memberikan PIN
atau tanda tangan digital kepada orang lain.

(ii)

Simpan faktur transaksi secara tepat untuk

pelanggaran di bidang ITE adalah seharusnya

bukti transaksi bila mana sewaktu-waktu

penerapan UU ITE saat ini berpengaruh terhadap

diperlukan.

penurunan pelanggaran di bidang ITE namun untuk

(iii)

Sebaiknya diusahkan memakai komputer

memeperoleh jawaban yang akurat maka seharusnya

pribadi ketika bertransaksi elektronik, jika

dilakukan penelitian untuk meneliti efektif tidaknya

komputer publik seperti di warnet resikonya

penerapan undang-undang tersebut.

lebih banyak karena rentan dengan ketidaktelitian kita menyimpan atau menghapus
file, rentan dengan hacker-hacker yang

9.

Tanggapan Terhadap Pengguna Kartu Kredit

sering mengacau.
(iv)

Menggunakan kartu kredit dalam transaksi
secara elektronis agar aman, adalah bahwa,
pengguna kartu kredit perlu memiliki sikap kehatihatian yang tinggi, tidak memudahkan orang lain
mengetahui nomor PIN yang dimilikinya, bila ada

Jangan
memiliki

lupa

membiasakan

tombol

diri

untuk

logout/signout

pada

account internet banking maupun situs-situs
yang menyediakan jual-beli via transaksi
elektronik lainnya.

(v)

Menjalin kerjasama dengan Bank dimana

pengancaman akan mendapat hukuman pidana

kartu

sesuai Pasal 45”.

kredit

kita

berada

untuk

mengantisipasi jika terjadi permasalahan
yang mungkin terjadi.
11.
10.

Tanggapan Terhadap UU ITE Telah Dapat

Tanggapan Terhadap pemberi Sanksi Pengguna

Menjawab

Internet Mengakses (men-download) Situs-situs

Kegiatan atau Aktivitas di Dunia Cyber adalah :

Porno

atau

Meng-upload

Informasi

Kebutuhan

Dalam

Melakukan

atau
UU

Dokumen yang Dilarang Berdasarkan UU ITE.

ITE

belum

mampu

menjawab

kebutuhan dalam melakukan aktivitas dunia Cyber,
Sepanjang

pengguna

internet

itu

karena kejahatan di dunia maya masih banyak

mengakses/men-download situs-situs porno atau

jenisnya yang belum terjangkau oleh UU ITE seperti

meng-uploadnya untuk kepentingan dapat diakses

E-mail,

oleh publik, maka pengguna internet itu tetap dikenai

dibutuhkan peningkatan muatan UU ITE.

hukuman atau sanksi.

phising,

spanning,

oleh

karena

itu

Juga dengan Undang-undang Nomor 11

Sedangkan jawaban dari responden lain

Tahun 2008 tentang ITE, sudah memberikan

adalah bahwa, dalam pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan

perlindungan hukum, Cuma perlu diatur lebih lanjut

(4) telah jelas disebutkan bahwa “Setiap orang

secara tertib mengenai transaksi elektronik dalam

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

Peraturan pemerintah.

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Hal yang menjadi kelemahan dari Undang-

diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

undang ITE adalah, bahwa kejahatan di dunia maya

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

masih banyak jenisnya yang belum terjangkau oleh

kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan

UU ITE, seperti email-phising, spamming. Oleh

dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau

karena itu dibutuhkan peningkatan muatan UU ITE.

Lembaga-lembaga yang harus dimiliki oleh
Indonesia menurut responden adalah membangun
Lembaga

Pembentukan

Hacking,

12.

Kejahatan

Elektronik

Perbankan

melalui

Sistem

52

maksudnya,

pemerintah bekerjasama dan mendidik para Hacker

Sebagian warga masyarakat (khususnya yang sering

yang ada di Indonesia untuk mencegah kejahatan

melakukan transaksi pengambilan uang melalui

yang dilakukan Kacker dari luar maupun di

sejumlah ATM pada beberapa bank tertentu) dibuat

Indonesia sendiri. Yang tehnisnya para Hacker

cukup gelisah sehubungan dengan masih cukup

dirangkul atau dibimbing secara benar agar keahlian

maraknya kasus pembobolan rekening nasabah pada

mereka tidak disalahgunakan untuk melanggar UU

beberapa bank tertentu dengan cara melakukan

ITE, tetapi untuk mendukung terwujudnya UU ITE

tindak pemalsuan kartu ATM. Sejauh ini pihak

dengan benar.

aparat penegak hukum dari Kepolisian RI di

Lebih lanjut disampaikan oleh responden

beberapa

daerah

telah

berhasil

melakukan

lain bahwa lembaga-lembaga yang diatur dalam UU

penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga

ITE

dan

telah melakukan pembobolan rekening nasabah

menegakkan UU ITE agar lebih meningkat lagi,

tersebut. Dalam konteks ini Kementerian Kominfo

sudah

cukup

untuk

menjalankan

dibutuhkan suatu lembaga baru lagi yang berperanan
dalam melakukan upaya

pencegahan terhadap

tumbuhnya kejahatan di bidang teknologi informasi.

“Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2010
tentang Penggunaan UU ITE dalam Penanggulangan Aksi
Pembobolan
ATM
Bank”,
http://kabar.in/2010/indonesia-headline/rilis-beritadepkominfo/02/02/siaran-pers-no-17pihkominfo22010tentang-penggunaan-uu-ite-dalam-penanggulangan-aksipembobolan-atm-bank.html, didownload pada tanggal 28
Oktober 2010.
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perlu menyampaikan penjelasan tentang penggunaan

dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang

UU ITE.

mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ini artinya,

Terhadap pelaku yang diduga telah melakukan

tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman

pembobolan tersebut, UU ITE menyebutkan, bahwa

hukumannya tersebut dapat dijerat dengan UU ITE

minimal dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat (1) yang

sehingga

aparat

menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja

landasan

hukum

dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM

komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain

dan transaksi elektronik lainnya.

dengan

yang

Ketentuan-ketentuan yang bisa dikenakan pada

menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja

orang yang diduga telah melakukan pembobolan

dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

nasabah melalui ATM bank adalah karena salah satu

komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa

tujuan

pun dengan melanggar, m enerobos, melampaui,

transaksi elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 4

atau menjebol sistem pengamanan. Di samping itu,

huruf (e) UU ITE adalah untuk memberikan rasa

juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) yang

aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna

menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja

dan penyelenggara teknologi informasi. Sedangkan

dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa

kepada pihak bank yang melakukan layanan ATM

pun memindahkan atau mentransfer informasi

dan terhadap ATM tersebut telah terjadi pembobolan

elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada

rekening nasabah, maka diminta kehati-hatiannya,

sistem elektronik orang lain yang tidak berhak . Dan

karena bank dalam hal ini dapat dianggap sebagai

ketentuan berikutnya yang juga dapat digunakan

penyelenggara

adalah Pasal 36, yang menyebutkan, bahwa setiap

menyelenggarakan sistem transaksi dalam layanan

orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

perbankan melalui ATM. Yang diperlukan kehati-

hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

hatian oleh pihak bank adalah terkait Pasal 1 UU

cara

apa

pun;

dan

ayat

(3)

kepolisian
untuk

pemanfaatan

telah

mengambil

teknologi

sistem

mempunyai
tindakan

informasi

elektronik

dan

karena

ITE, khususnya pada point (6) menyebutkan, bahwa

menyebutkan, bahwa setiap orang dapat mengajukan

penyelenggaraan

adalah

gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan

pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara

sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi

negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Informasi yang menimbulkan kerugian; dan ayat (2)

Dalam implementasinya, pihak suatu bank yang

yang

menyelenggarakan layanan ATM dan telah terjadi

mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap

pembobolan harus memperhatikan Pasal 15 ayat (1)

pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik

yang menyebutkan, bahwa setiap penyelenggara

dan/atau menggunakan teknologi informasi yang

sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem

berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan

elektronik secara andal dan aman serta bertanggung

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lebih

jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik

lanjut tentang konsekuensi hukum perbankan diatur

sebagaimana mestinya . Selain itu disebut pula pada

di dalam UU Perbankan.

Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan, bahwa

Kementerian Kominfo juga menyadari, bahwa aparat

penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab

penegak hukum tentu pada awalnya secara primer

terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

menggunakan ketentuan yang diatur di dalam

Akan tetapi, ada juga ketentuan yang dapat

KUHP, khususnya Pasal 263 ayat (1) yang

melindungi pihak bank, sebagaimana disebut pada

menyebutkan, bahwa barang siapa yang membuat

Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan, bahwa

surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

menimbulkan

berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya

pembebasan

keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian

sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud

pihak pengguna sistem elektronik. UU ITE juga

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

mengatur

dimiliki

surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

masyarakat tersebut diatur di Pasal 38 ayat (1) yang

dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

tentang

sistem

hak

elektronik

hukum

yang

menyebutkan,

bahwa

sesuatu
hutang,

masyarakat

hak,
atau

perikatan

yang

dapat

atau

diperuntukkan

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,
dengan pidana penjara paling lama enam tahun .
Demikian pula yang disebut pada Pasal 263 ayat (2)
yang menyebutkan, bahwa diancam dengan pidana
yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai
surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Selanjutnya, masih menurut KUHP, maka pelaku
yang diduga telah melakukan pembobolan rekening
nasabah

bank

tersebut

juga

dapat

dianggap

melanggar ketentuan yang diatur di Pasal 362, yang
menyebutkan,

barangsiapa

mengambil

barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah.

