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SISTEMATIKA

• Latar Belakang

• Rumusan Masalah

• UU terkait Persandian

• Tujuan Kegunaan

• Ruang Lingkup

• Proses Penyusunan dan Pengajuan Pembahasan 

Rancangan Undang Undang Persandian

• Kesimpulan
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• Pengguna internet berkembang sangat pesat.

• Meningkatnya kasus cyber crime dari tahun ke

tahun di Indonesia.

• Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian untuk

menjamin keamanan dan ketersediaan Sumber

Daya Internet.

• Ketiadaan Undang-Undang yang khusus mengatur

bidang persandian di indonesia.
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Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian tidak hanya sebatas pada keperluan
militer namun telah mengakomodir perlindungan informasi untuk publik yang salah
satunya dapat digunakan untuk menjamin keamanan Sumber Daya Internet.
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WEAKNESS

Belum adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum yang jelas di bidang
persandian yang dapat mengatur secara tepat dan sesuai dengan karakteristik
sistem hukum nasional Indonesia (existing law) dan selaras dengan kaedah nilai-
nilai universal.

5

Weakness
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• Berdasarkan data dari APJII dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2003 s/d
2013 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 1000%.

• Pada tahun 2013 tercatat mencapai 82 juta pengguna yang berarti internet telah
digunakan oleh lebih dari 33% penduduk indonesia.
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Opportunities
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• Berdasarkan data Symantec, sebanyak 431 juta orang di seluruh dunia menjadi
korban cybercrime pada tahun 2011, dengan kerugian mencapai 114 Milyar US$.

• Selama tahun 2013, terjadi peningkatan cyber crime sebesar 27,4% di Indonesia.
(Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, dalam jumpa pers akhir tahun di Gedung Rupatama,
Mabes Polri, Jumat (27/12/13))

7

Threat
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MENGAPA KITA 

PERLU 

MENGAMANKAN 

INFORMASI ?
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ANCAMAN KEAMANAN INFORMASI 
JARINGAN KOMUNIKASI GLOBAL
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• Internet mulai digunakan secara massal pada 1990-an. Hingga saat ini, di seluruh dunia sudah

terkoneksi dengan menggunakan fiber optik. Menurut lembaga riset MarkPlus Insight, angka

jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2013 adalah 74,57 juta dan akan meningkat

menjadi 100 juta jiwa di tahun 2015 nanti.

• Dengan menggunakan internet komunikasi menjadi mudah, cepat dan murah. Keunggulan dan

kemudahan komunikasi menggunakan internet membuat banyaknya negara maju ingin

menguasai Sarana Komunikasi tersebut guna mengumpulkan informasi – informasi strategis

yang dikomunikasikan oleh suatu instansi / organisasi penting di seluruh dunia.
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ANCAMAN KEAMANAN INFORMASI 
MELALUI JARINGAN INTERNET
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• NSA menginfeksi lebih dari 50 ribu jaringan komputer di seluruh

dunia dengan perangkat lunak berbahaya (malicious

software/malware). Program tersebut didesain untuk mencuri

informasi sensitif.

• CNE adalah sistem infiltrasi komputer rahasia yang dibuat dengan

meng-install malware, malicious software

• Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup

atau merusak sistem komputer, peladen atau jejaring komputer

tanpa izin termaklum (informed consent) dari pemilik.

• Malicious Software adalah program yang menginfeksi komputer

dan mengganggu kinerja komputer. Malware bisa berasal dari apa

saja: virus, adware, trojan horse, spyware, dan lain-lain. Karena

banyak macamnya, maka gangguan pada komputer itu juga

menjadi bervariasi.

• Hal ini terungkap dari dokumen dari Edward Snowden. Sebuah

presentasi pada 2012 menjelaskan, NSA menggunakan Computer

Network Exploitation (CNE) di lebih 50 ribu lokasi.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/13/11/25/mwssah-nsa-sebarkan-

malware-ke-50-ribu-jaringan-komputer
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Hati-hati, Penjahat Dunia Nyata Mulai Beralih ke Internet 

Liputan6.com, Jakarta - Penjahat cyber dikenal sebagai biang keladi yang 
menyebabkan gangguan didunia maya. Namun kini kekhawatiran terbaru muncul. 
Menurut pendiri Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky, penjahat tradisional dunia nyata 
mulai beralih ke online. 

Perbedaan antara penjahat dunia nyata dan penjahat cyber semakin kabur. Jika 
dahulu, pencuri, perampok, dan penipu menggunakan senjata untuk melakukan 
serangan, kini mereka mulai beralih menggunakan penipuan phishing, 
serangan denial-of-service, dan trojan. 

Tipe kejahatan cyber kini mulai tumbuh dengan menggunakan malware untuk 
mendukung aksi kejahatan tradisional. Menurut Kaspersky, para penjahat mulai 
menggunakan alat-alat serangan cyber untuk mencuri dan menipu di dunia nyata. 

Dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph, Kaspersky menggambarkan 
bagaiman kartel narkoba Amerika Latin meretas sistem komputer SCADA yang 
menjalankan pelabuhan Antwerp. Alhasil, mereka bisa membongkar kontainer yang 
penuh dengan kokain tanpa sepengetahuan petugas. 

Contoh lain yaitu kecelakaan pesawat Spanair pada Agustus 2008, yang terjadi 
setelah lepas landas dari Bandara Barajas. Menurut laporan, sistem komputer 
internal pesawat telah terinfeksi malware, sehingga masalah teknis pesawat tidak 
bisa dideteksi. 

“Ini bukan fiksi ilmiah, ini juga bukan sebuah skenario yang kita sedang tunggu. Tapi 
ini telah terjadi. Ini adalah hal yang sangat menakutkan karena sistem ada di mana-
mana, seluruh dunia dikelola oleh sistem komputer, mulai dari lift hingga jaringan 
listrik,” kata Kaspersky seperti dikutip dari Telegraph. 
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• Setiap rakyat indonesia berkepentingan untuk mendapat

jaminan atas hak asasi nya, termasuk hak asasi untuk

mendapatkan jaminan keamanan dan privasi dalam

menggunakan sumber daya internet, diantaranya ‘right

against disclosure of concealed information’ atau ‘right

to limit access to the self’, atau ‘control of information

pertaining to one’s self.

• Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat

digunakan untuk menjamin keamanan privasi tersebut,

namun jaminan terhadap pemanfaatan Persandian guna

melindungi privasi tidak disebutkan secara tegas dalam

Undang-Undang di Indonesia.
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RUMUSAN MASALAH
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• Setiap korporasi yang mengelola sumber daya

internet di indonesia berkepentingan untuk

mendapat jaminan perlindungan atas investasi dan

bisnisnya.

• Peraturan yang ada tidak dapat memberikan jaminan

perlindungan yang jelas mengenai lingkup dan

batasan legalitas dalam penggunaan Persandian

untuk menjamin keamanan sumber daya internet.
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RUMUSAN MASALAH (Lanjutan)
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• Negara bertugas mensejahterakan, menegakkan
hukum, dan memberikan perlindungan dari
ancaman kepada seluruh warganya pada ranah
dunia siber (internet) yang salah satunya dapat
dilakukan dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi
persandian.

• Belum adanya peraturan yang menyebutkan secara
jelas kewenangan negara untuk mengawasi
perkembangan sistem dan peralatan sandi yang
termasuk dalam obyek yang bersifat sipil-militer atau
dual-use goods.
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• UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 (KIP)

Pada UU KIP persandian disebutkan dalam konteks

“persandian negara” dimana persandian digunakan untuk

mendukung pertahanan dan keamanan negara saja.

• UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 (ITE)

Pada UU ITE khususnya di Pasal 34, istilah ‘sandi’

dikonsepkan sebagai suatu pranata untuk mengakses suatu

sistem elektronik dan dapat menjadi suatu obyek produksi,

penjualan, pengadaan untuk digunakan, importasi,

pendistribusian, penyediaan, atau kepemilikan sehingga

‘sandi’ dapat digunakan untuk berbagai kegunaan dan tidak

hanya terbatas untuk konteks hankam saja.
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UNDANG UNDANG TERKAIT PERSANDIAN

PUSANEV_B
PHN



UU terkait PERSANDIAN con

• Secara normatif, Pasal 34 UU ITE bertujuan mencegah

sistem dan perangkat 'persandian' disalahgunakan

sebagai fasilitas untuk melakukan perbuatan-perbuatan

yang dilarang dalam UU ITE.

• Namun demikian, Pasal 34 UU ITE tidak memadai untuk

menampung aspirasi dan kebutuhan dari para

pemangku kepentingan (individu, pelaku industri, dan

negara), karena hanya merupakan pasal larangan

semata dan tidak memberikan kaidah normatif yang

jelas mengenai legalitas kegiatan persandian.
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UNDANG UNDANG TERKAIT PERSANDIAN (Lanjutan)
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• Undang-undang Sandi bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum terkait bidang persandian yang sesuai

dengan karakteristik sistem hukum nasional Indonesia

namun tetap sesuai dengan kaedah hukum universal

demi melancarkan hubungan transaksi perdagangan

internasional dan kerjasama timbal balik penegakan

hukum pidana serta Kerjasama Internasional antara

negara.

• Dalam kerangka sumber daya internet Undang-Undang

Sandi berguna untuk memberikan kejelasan pengaturan

penggunaan persandian dalam memberikan jaminan

keamanan dan mendukung ketersediaan sumber daya

internet.
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TUJUAN KEGUNAAN UNDANG UNDANG PERSANDIAN
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1. Perlindungan Privasi

• Setiap Orang memiliki hak untuk merahasiakan Data

Pribadinya atau menentukan Informasi apa saja yang

merupakan rahasia pribadinya.

• Setiap Orang memiliki hak untuk menggunakan Produk

Penyandian untuk Pengamanan Informasi demi kepentingan

perlindungan Privasi dan/atau Data Pribadinya.

2. Pelayanan Publik

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan

Publik wajib menggunakan Produk Penyandian untuk

Pengamanan Informasi dan Pengamanan Sistem Informasinya

demi kepentingan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan

Publik, serta menjamin keaslian dan ketersediaan Informasi

Publik yang ada dalam lingkup pelayanannya.
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RUANG LINGKUP
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3. Penyelenggaraan pemerintahan

Persandian Negara berperan melakukan upaya,
pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk melindungi
Informasi berklasifikasi milik pemerintah dan mendukung
kegiatan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka
pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan
terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul
dan mengancam kepentingan dan Keamanan Nasional.

4. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi Persandian

Setiap Warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia berhak melakukan penelitian dan
pengembangan teknologi Persandian, baik yang bersifat
penelitian murni maupun terapan.
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RUANG LINGKUP (Lanjutan) 
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5. Penegakan hukum

• Setiap Orang wajib untuk membuka Informasi yang
disandi apabila diminta oleh penyidik, jaksa, atau hakim,
atas dasar kepentingan penegakan hukum.

• Setiap Orang wajib untuk membuka Informasi yang
disandi untuk kepentingan perlindungan Keamanan
Nasional dan/atau demi menjaga kepentingan ekonomi
nasional.

• Setiap penyidik dapat membongkar perlindungan Sandi
terhadap Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem
Informasi, Sistem Elektronik, atau data, untuk
memperoleh Informasi, demi kelancaran penegakan
hukum.
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RUANG LINGKUP (Lanjutan) 
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6. Kebijakan industri dan perdagangan Produk
Persandian

Setiap orang bebas untuk menggunakan Produk
persandian privat
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RUANG LINGKUP (Lanjutan) 
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• Melakukan penelitian hukum

• Menyusun Naskah Akademik

• Menyelenggarakan uji publik dalam rangka 
penyempurnaan Naskah Akademik

• Menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Persandian

• Menyerahkan RUU Persandian kepada Menteri 
Pertahanan

• Kemhan menyelenggarakan rapat pantardep

• Penerbitan Surpres (surat presiden) kepada DPR

• RUU Persandian masuk dalam Prolegnas

• Pembahasan antara DPR dengan Pemerintah
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Proses Penyusunan dan Pengajuan Pembahasan 

Rancangan Undang Undang Persandian
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• Sumber Daya Internet merupakan asset berharga yang

terus berkembang, namun memiliki banyak kerawanan dan

rentan akan tindak kejahatan siber sehingga wajib

diamankan dengan persandian.

• Tidak adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif

mengenai Persandian di Indonesia meninggalkan celah

hukum yang dapat dimanfaatkan oknum yang tidak

bertanggungjawab sehingga dapat merugikan individu,

masyarakat bahkan nasional.

• Indonesia membutuhkan pengaturan di bidang persandian

yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional

dan kaedah hukum universal untuk memberikan kepastian

hukum khususnya terkait penggunaan persandian untuk

mengamankan keberlangsungan Sumber Daya Internet.
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TERIMA KASIH
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