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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah 

terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang 

dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet dalam 

pengertian positif disamping banyaknya juga penyalahgunaan internet 

itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan ketiadaan regulasi 

yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam 

lingkup informasi dan transaksi elektronik. 

Teknologi informasi dan komunikasi  telah mengubah perilaku 

dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi 

informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas 

(borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi 

dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung 

demikian cepat.  Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata 

dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi 

sarana efektif perbuatan melawan hukum. 

 Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan 

teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui 
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sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa 

dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat 

dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik 

pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah 

berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit 

melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian 

merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik 

bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, 

tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan 

untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru 

dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang 

diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. 

Teknologi infomasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan 

global. 

Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah 

keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi 

bagian dari perniagaan nasional dan internasional.1 Contoh kongkret 

adalah untuk membayar zakat atau berkurban pada saat Idul Adha, 

atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi orang cukup 

melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang 

juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit 

pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS. Kenyataan ini menunjukkan 

                                                 
1  Saat ini PBB melalui Komisi khususnya, UNCITRAL, telah mengeluarkan 2 guidelines yang 

terkait dengan transaksi elektronik, yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with 
Guide to Enactment 1996, United Nations Publication, New York, 1999, dan UNCITRAL Model 
Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001, United Nations Publication, New 
York, 2002. 
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bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa 

dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten 

baru di bidang teknologi informasi.2  

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual tetapi  dikategorikan 

sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis  

untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk 

mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional  

untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang 

ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari 

jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak 

sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan 

demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula  sebagai telah 

melakukan perbuatan hukum secara nyata.  

Salah satu hal penting adalah masalah keamanan. Terdapat tiga 

pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace, pertama 

adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, 

dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan 

pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan, mengingat tanpa 

pendekatan teknologi suatu jaringan akan sangat mudah disusupi, 

dintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.3 Oleh karena itu, 

pendekatan hukum dan sosial budaya-etika sebagai bentuk 

pendekatan berikutnya menjadi sangat penting. Pendekatan hukum 

                                                 
2  Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada Rosenoer, Jonathan, CyberLaw: 

The Law of The Internet, Springer-Verlag, New York, 1996, hlm. 1-20. 
3 Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama,  Bandung, 
2004, hlm. 2-4. 
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dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan 

kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (law enforcement) 

jika terjadi pelanggaran. 

Pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik 

dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena 

yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, 

cracking, phising, booting, viruses, cybersquating, pornografi, 

perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara 

pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas 

perbuatan pelaku kejahatan internet dan Information and 

Communication Techonology (ICT).  

Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi 

seringkali sulit dipecahkan, karena di samping perbuatan melawan 

hukum itu dilakukan oleh subyek yang menggunakan sarana teknologi 

canggih dan sulit dilacak keberadaannya. Kegiatan dimakud seringkali 

dilakukan dari luar teritorial Indonesia atau sebaliknya di mana 

subyeknya berada di Indonesia tetapi modusnya dan lex loci delicti-

nya terjadi di luar Indonesia, hal ini menyebabkan pembuktiannya 

menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum 

biasa. 

Persoalan lain yang lebih penting adalah karena perbuatan 

melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi jika hanya 

mengandalkan hukum positif konvensional. Berkaitan dengan 

persoalan ini Indonesia sudah selayaknya merefleksikan diri dengan 
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negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara-

negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa 

yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait 

dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrumen hukum 

positif (existing law) nasionalnya.4  

Hal ini sangat beralasan karena dalam kenyataan keseharian 

ulah para cracker dan hacker dapat mengakibatkan dampak yang luas 

dan sangat fatal, gangguan terhadap situs Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) atas data-data PEMILU Legislatif Tahun 1999 adalah salah satu 

contoh.  Contoh lain adalah padamnya aliran listrik di Los Angeles, 

Chicago, Washington dan New York serta rusaknya sistem kontrol 

penerbangan secara misterius di Kansas, Amerika Serikat.5 Tindakan 

yang menimbulkan akibat yang lebih parah dapat pula terjadi, antara 

lain berupa gangguan Instrument Landing System (ILS), berupa alat 

pemandu pendaratan pesawat terbang yang digunakan pada 

pendaratan malam hari dan cuacanya sangat buruk. Ilustrasinya, 

apabila seorang hacker berhasil menembus sistem komputer ILS dan 

mengubah program sehingga telemetrinya berubah dan telemetri 

tersebut dipancarkan oleh radar yang kemudian diterima oleh pilot 

pesawat, maka dapat terjadi kesesatan informasi dimana posisi 

pesawat sesungguhnya berada di ketinggian 1.000 meter, namun 

panel instrumen di pesawat menunjukkan angka 2.000 meter. Karena 

                                                 
4  Lih. Ahmad M. Ramli, Eamonn Leonard, Paul Kimberley,  et.al., Harmonisation and 

Enactment Planning for E-Commerce Related Legislation, Jakarta, June 2004.  
5  E. Brata Mandala, Ancaman Cyber Terrorism dan Strategi Penanggulangannya di Indonesia, 

Makalah Seminar The Importance of Information System Security in E-Government, Tim 
Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004, hlm. 4-5. 
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keyakinan itu, pilot dapat menurunkan ketinggian pesawatnya sampai 

1.000 meter sehingga pesawat dapat menghujam tanah.6

 

B. Identifikasi Masalah 

 

1. Prinsip-prinsip apa yang paling tepat untuk diterapkan dalam 

regulasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya informasi 

dan transaksi elektronik ? 

2. Model pengaturan seperti apa yang paling tepat digunakan 

untuk regulasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya 

informasi dan transaksi elektronik ? 

3. Materi muatan apa saja yang harus dibahas dalam regulasi 

pemanfaatan teknologi informasi khususnya informasi dan 

transaksi elektronik ? 

4. Instrumen-instrumen Internasional apa sajakah yang dapat 

dijadikan acuan dalam regulasi pemanfaatan teknologi informasi 

khususnya informasi dan transaksi elektronik ? 

5. Bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang perlu diatur dalam 

regulasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya informasi 

dan transaksi elektronik ? 

 

 

 

                                                 
6  Ibid. 
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C. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan dan menyusun 

gagasan-gagasan pengaturan materi RUU tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, yang meninjau secara sistemik mengenai urgensi, 

landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta norma-norma yang 

sebaiknya diatur. 

Tujuannya adalah tersusunnya Naskah Akademik Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan persiapan 

pembentukan RUU ITE yang akan segera dibentuk dan agar lebih 

menjamin efektifitas pelaksanaannya. Penyusunan NA RUU tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik ini penting sekali dalam rangka 

pembentukan paket hukum cyber law di Indonesia yang komprehensif 

dan harmonis. 

 

D. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup materi mencakup keberlakuan hukum transaksi 

secara elektronik dalam hukum Indonesia saat ini, kekuatan 

pembuktian secara elektronik, notarisasi dari perniagaan secara 

elektronik, hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan 

perniagaan secara elektronik, sistem pengawasannya dan hal-hal lain 

yang terkait erat. 
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E. Metode 

 

Metode dalam penyusunan naskah akademis ini adalah dengan 

menggunakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data-data 

kualitatif dan kuantitatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan 

memperkuat aspek filosofis, yuridis dan sosionlogis. Selain itu juga 

digunakan metode pendekatan komparatif untuk membandingkan 

dengan bentuk-bentuk regulasi di negara lain. 

Sebagai penunjang dilakukan study kepustakaan/ 

literatur/dokumen dan penelitian lapangan untuk melihat 

perkembangan transaksi elektronik dalam dunia bisnis; comparative 

study dilakukan untuk meninjau hukum kontrak di negara-negara lain 

serta penelusuran lebih jauh terhadap instrumen hukum internasional 

yang terkait dengan transaksi elektronik 
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP HUKUM REGULASI INFORMASI DAN 

TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

 

 Dalam ruang siber (cyber space) pelaku pelanggaran seringkali 

menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak 

memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang 

terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi 

akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Dalam hukum 

internasional, dikenal tiga jenis jurisdiksi, yakni jurisdiksi untuk 

menetapkan undang-undang (the jurisdiction to prescribe), jurisdiksi 

untuk penegakan hukum (the jurisdiction to enforce), dan jurisdiksi 

untuk menuntut (the jurisdiction to adjudicate).7

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku 

dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: 8  pertama, 

subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum 

ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian 

tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, objective 

territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah 

hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan 

                                                 
7  Darrel Menthe, “Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Sraces”, available at 

http://www.mttlr.org/volfour/menthe.html, hlm. 2. Cf. Walker, Clive, Andrew Ashworth, The 
Criminal Law Review, Special Edition, Sweet & Maxwell, 1998, hlm. 51 dst. Cf. Koop, Bert-
Jaap, (ed.), ICT Law and Internationalisation, A Survey of Government Views, Kluwer Law 
International, 2000, hlm. 40 dst. 

8  Lih. Ahmad M. Ramli, Perkembangan Cyber Law Global dan Implikasinya Bagi Indonesia,  
Makalah Seminar The Importance of Information System Security in E-Government, Tim 
Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004, hlm. 5-6. 
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dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. 

Ketiga, nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai 

jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan 

pelaku. Keempat, passive nationality yang menekankan jurisdiksi 

berdasarkan kewarganegaraan korban. Kelima, protective principle 

yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan 

negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang 

dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila 

korban adalah negara atau pemerintah, dan keenam, asas 

Universality.9   

Asas Universality  selayaknya memperoleh perhatian khusus 

terkait dengan  penanganan hukum kasus-kasus siber. Asas ini disebut 

juga sebagai “universal interest jurisdiction”. Pada mulanya asas ini 

menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan 

menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas 

sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes 

against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, 

dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas jurisdiksi universal ini 

mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti computer, 

cracking, carding, hacking, viruses dan lain-lain. Namun perlu  

dipertimbangkan  bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan 

untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam 

hukum internasional. 

                                                 
9  Ibid. 
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Oleh karena itu, untuk ruang siber dibutuhkan suatu hukum 

baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum 

yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang siber dapat 

diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens 

and passwords. 10  Secara radikal, ruang siber telah mengubah 

hubungan antara legally significant (online) phenomena and physical 

location.11

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang 

siber dimana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat 

menggunakan cara-cara tradisional, beberapa ahli berpandangan 

bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan dalam cyberspace diatur oleh 

hukum tersendiri, dengan mengambil contoh tentang tumbuhnya the 

law of merchant (lex mercatoria) pada abad pertengahan. 12  Asas, 

kebiasaan dan norma yang mengatur ruang siber ini yang tumbuh 

dalam praktek dan diakui secara umum  disebut sebagai Lex 

Informatica. 

Sengketa-sengketa di ruang siber (cyber space) juga terkait 

dengan Hukum Perdata Internasional, antara lain menyangkut masalah 

kompetensi forum yang berperan dalam menentukan kewenangan 

forum (pengadilan dan arbitrase) penyelesaian kasus-kasus perdata 

internasional (HPI). Terdapat dua prinsip kompetensi dalam HPI: 

pertama, the principle of basis of presence, yang menyatakan bahwa 

                                                 
10    David R. Johnson and David Post, “Law and Borders : The Rise of Law in Cyberspace”, 481 

Stanford Law Review 1996, hlm. 1367 
11    Ibid., hlm.1370 
12    Ibid, hlm. 1389 
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kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh tempat 

tinggal tergugat. Kedua, principle of effectiveness yang menyatakan 

bahwa kewenangan pengadilan ditentukan oleh di mana harta-benda 

tergugat berada. Prinsip kedua ini penting untuk diperhatikan 

berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan asing 

(enforcement of foreign judgement).  

Asas kompetensi ini harus dijadikan dasar pilihan forum oleh 

para pihak dalam transaksi e-commerce. Kekecualian terhadap asas ini 

dapat dilakukan jika ada jaminan pelaksanaan putusan asing, misalnya 

melalui konvensi internasional. 13  

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang 

siber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut: 

Pertama, The Theory of the Uploader and the Downloader 14 . 

Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, 

kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat 

bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat 

melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian  atau 

kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang 

setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian 

tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang 

menggunakan jurisdiksi ini.  

                                                 
13   Sebagai contoh adalah Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 

(The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award – New York 
1958) 

14  Darrel Menthe, op.cit., hlm. 3 - 4 
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Kedua, teori The Law of the Server. 15  Pendekatan ini  

memperlakukan server di mana webpages secara fisik berlokasi, yaitu 

yang dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah 

webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk 

pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila 

uploader berada dalam jurisdiksi asing.  Ketiga, The Theory of 

International Spaces.16 Ruang siber dianggap sebagai the fourth space, 

yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, 

melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality. 

Dalam RUU ITE, Yurisdiksi yang diterapkan berlaku untuk setiap 

orang yang melakukan perbuatan hukum yang telah diatur oleh 

undang-undang ITE baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di 

luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia dengan 

mengacu kepada prinsip universal interest jurisdiction. 

Untuk Indonesia, regulasi hukum siber menjadi bagian penting 

dalam sistem hukum positif secara keseluruhan. Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menuntaskan Rancangan 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) untuk 

dijadikan hukum positif, mengingat aktivitas penggunaan dan 

pelanggarannya telah demikian tinggi.17

                                                 
15  Ibid, hlm. 5 
16  Ibid, hlm. 7 - 8 
17  Cf. Ahmad M. Ramli, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kejahatan Dunia 

Maya (Cyber Crime), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Maret 2004, hlm. 1 
dst.  
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BAB III 

MODEL PENGATURAN INFORMASI DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK 

                    

 

 Terdapat beberapa alternatif model pengaturan, pertama 

model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara 

ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik 

pada sektor tertentu saja, kedua    model pengaturan yang bersifat 

komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal 

yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi 

sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata 

materil, hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa 

kaidah penunjuk berlakunya hukum tertentu), hukum pembuktian, dan 

hukum pidana. Model kedua ini yang dijadikan acuan Rancangan 

Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

 Bagi Indonesia yang sudah ketinggalan dalam hal regulasi di 

bidang teknologi informasi model pengaturan seperti ini sangat 

diperlukan, model pengaturan ini pun dianut oleh Brussels Convention 

on Online Transactions 2002. Disamping itu saat ini sudah terdapat 

pula beberapa model pengaturan yang sama seperti ini di bidang lain 

dan terbukti lebih efektif diterapkan dalam hukum positif Indonesia 

disamping lebih efisien karena menggabungkan materi muatan yang 

cukup luas. Pengaturan komprehensif  di bidang pemanfaatan 
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teknologi informasi saat ini lebih baik dibandingkan dengan bentuk 

pengaturan parsial yang hanya mengatur alat bukti dan transaksi 

elektronik semata tanpa mencakup materi muatan penyalahgunaan 

teknologi informasi sehingga penegakkan hukum diharapkan akan 

lebih efektif karena didalamnya juga terdapat bentuk-bentuk hak dan 

kewajiban yang disertai sanksi dan pemidanaan bagi mereka yang 

menyalahgunakan teknologi informasi.  

 Namun demikian mengingat cakupan materi muatan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat luas 

setelah RUU ITE diundangkan harus segera pula disusul dengan RUU 

lainnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang lebih 

spesifik seperti halnya yang telah diterapkan di beberapa negara maju. 
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BAB IV 

INSTRUMEN INTERNASIONAL  DI BIDANG INFORMASI DAN 

TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

 

Pada saat ini, ada beberapa organisasi internasional yang 

mencoba untuk mengatur teknologi informasi, diantaranya the United 

Nations Commissions on International Trade Law (UNCITRAL), World 

Trade Organization (WTO), Uni Eropa (EU), APEC, ASEAN, dan OECD. 

Masing-masing organisasi mengeluarkan peraturan atau model law 

yang mengisi satu sama lain.  

 

A. UNCITRAL 

 

UNCITRAL merupakan salah satu organisasi internasional yang 

pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan teknologi 

informasi dan dampaknya terhadap pernigaan elektronik. Hasil dari 

UNCITRAL berupa Model Law, yang sifatnya tidak mengikat, namun 

menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsinya 

atau memberlakukannya dalam hukum nasional 

 

1. UNCITRAL Model Law On E-Commerce 

UNCITRAL selama bertahun-tahun ini telah menjadi agensi 

utama di PBB dalam mengembangkan dan mendukung perubahan di 
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hukum perdagangan untuk mengakui tingkat globalisasi dan peranan 

yang berkembang mengenai teknologi dalam perdagangan secara 

transaksi. Pada kasus-kasus tertentu, seperti perangkat lunak, 

informasi dan jasa konsultan dan media dan teknologi yang akhirnya 

mengubah perdagangan. 

UNCITRAL telah membentuk dan mempertahankan sebuah 

Model Law mengenai E-Commerce, yang menjadi dasar dan kerangka 

untuk hukum E-Commerce dibanyak negara. The Model Law on 

Electronic Commerce, yang sekarang dengan pedoman pelaksanaan, 

pertama kali dikeluarkan di 1995, berdasarkan sesuatu yang 

dikerjakan semenjak 1978. Satu tahun kemudian UNCITRAL 

menyetujui Model Law on Electronic Commerce. Majelis Umum PBB 

menyetujui model law tersebut dengan Resolusi 51/162 pada tanggal 

16 Desember 1996. UNCITRAL model law merupakan landasan untuk 

mengatur otentikasi, perlengkapan, dan dampak pesan elektronik 

berbasis komputer dalam perdagangan. Pasal 5 bis kemudian 

diadopsikan oleh UNCITRAL sebagai amandemen di Juni 1998. Model 

Law yang seluruhnya dapat diperoleh di web site UNCITRAL18. Model 

Law ini: 

• Mendefinisikan kontrak elektronik dan memberikan pengaturan 

penerimaan dan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik; 

• Peraturan yang didasarkan pada prinsip non diskriminasi. 

                                                 
18  See www.un.org and www.uncitral.org  
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• mengatur e-commerce secara spesifik untuk perundang-

undangan nasional atau undang-undang lain yang dibuat oleh 

negara/negara bagian;dan 

• memberikan aturan yang pasti untuk transaksi berbasis 

elektronik. 

 

Model Law ini terdiri dari 17 pasal yang dibagi ke dalam dua 

bagian. Definisi dari “pesan data elektronik” ialah mengumpulkan, 

mengirimkan, menerima, dan menyimpan informasi dalam bentuk 

elektronik, optik, atau bentuk lain seperti EDI, surat elektronik, 

telegram, telex atau telecopy. 

Definisi dari perdagangan secara luas diinterpretasikan sebagai 

kegiatan bisnis dan menginvestasikan modal yang berasal dari 

berbagai macam hubungan perdagangan (Pasal 1 dan 2). 

Model Law menyatakan interpretasi peraturan ini dengan niat 

baik, interpretasi ini harus sesuai dengan: 

(1) prinsip hukum internasional;dan 

(2) persyaratan khusus untuk mendorong keseragaman dalam 

aplikasi (pasal 3) 

 

Dalam meratifikasi model law, setiap pihak dapat mengubah 

atau mengadopsi sebagaimana dibutuhkan, berdasarkan perjanjian, 

khususnya pada bab I dan II. 
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Semenjak Model Law disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 

Desember 1996, banyak hal yang berkaitan dengan E-Commerce 

(Konvensi dan Model Law) yang mengikuti jejak yang sama dengan 

proses UNCITRAL, yang diantaranya: 

• Model Law mengenai tanda tangan elektronik dengan patokan 

pelaksanaa, 2001; 

• transaksi elektronik; 

• privasi; dan 

• keamanan informasi yang termasuk keamanan cyber, cyber 

crime and Public Key Infrastructure. 

 

Pekerjaan yang terakhir, yang hampir diselesaikan adalah 

mengenai Kontrak Elektronik On-line (Online Electronic Contracting). 

Peraturan ini berdasarkan Konvensi PBB tentang Jual Beli Barang 

Internasional (UN Sale of Goods Convention) dan ditujukan untuk 

memfasilitasi arbitrase on-line dan penyelesaian sengketa. Ini juga 

bertujuan menyelesaikan masalah mengenai penggunaan dokumen 

kertas yang makin sedikit, khususnya pada industri transportasi. 

 

2. UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 

The UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures of 2001 (the 

"2001 Model Law") diadopsi sebagai implementasi dari UNCITRAL 

Model Law on Electronic Commerce. Dengan didasari oleh Pasal 7 dari 

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce agar menuju 
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pemenuhan dari fungsi tanda tangan di dunia elektronik, Model Law 

2001 ini, ditujukan untuk membantu negara dalam 

mengharmonisasikan, memodernisasikan, dan menciptakan kerangka 

legislatif yang adil, untuk dapat menangani secara lebih efektif 

masalah tanda tangan elektronik.  

Tujuan dari Model Law adalah memberikan dasar hukum untuk 

mengunakan tanda tangan elektronik, dan perlakuan yang sama 

terhadap dokumentasi tertulis dan informasi elektronik. Dengan 

mengadakan prosedur yang dijelaskan pada Model Law terhadap 

legislasi nasional, negara yang menggunakan dapat menetapkan suatu  

‘lingkungan yang netral secara media’ (media-neutral environment). 

 Model Law 2001 memperhatikan prinsip yang bahwa tidak adanya 

diskriminasi terhadap berbagai teknik yang mungkin dapat dipakai 

untuk berkomunikasi atau di simpan informasinya secara elektronik 

(technology neutrality). 

 

3. UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer  

UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer (MICTL) 

memuat ketentuan-ketentuan mengenai transfer dana yang dilakukan 

secara lintas batas, yakni transfer dana yang dilakukan oleh bank 

pengirim (sending bank) dan bank penerima (receiving bank) yang 

berada di negara yang berbeda.19  

                                                 
19  Pasal 1 ayat (1) MICTL.  
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 MICTL mengartikan kata "transfer dana" secara luas, yakni 

serangkaian kegiatan yang diawali dari perintah pengirim mengenai 

pembayaran berupa sejumlah dana tertentu kepada penerima. Kata 

tersebut juga mencakup setiap perintah pembayaran oleh bank 

pengirim asal atau setiap bank penerus guna melaksanakan perintah 

pembayaran dari pengirim asal. 

Serangkaian kegiatan dalam cakupan arti transfer dana ini juga 

tidak terbatas pada kegiatan transfer dana yang dilakukan dari suatu 

komputer ke komputer lain atau kegiatan transfer yang dilakukan 

secara elektronik, tetapi termasuk juga serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan perintah pembayaran melalui pengurusan dokumen-

dokumen perintah pembayaran.20

MICTL bersifat terbuka dan tidak eksklusif. Artinya, para pihak 

dapat membuat ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang mereka 

sepakati di samping ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam 

MICTL. 21  Namun demikian ada ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalam MICTL di mana para pihak tidak dapat menyimpanginya. Hal ini 

semata-mata karena beberapa aturan atau pasal dalam MICTL bersifat 

memaksa, yakni Pasal 5 (3), 14 (2) dan 17 (7).22 Para pihak yang 

tunduk terhadapnya tidak terbatas pada badan hukum atau 

perusahaan tetapi juga termasuk orang-perorangan.23

                                                 
20  UNICTRAL Secretariat, Explanatory Note on the UNCITRAL Model Law on International Credit 

Transfer, 1991, sub judul C. 'Scope of Application.' 

21  Pasal 3 ayat (3) MICTL. 

22  UNICTRAL Secretariat, op.cit. 

23  UNICTRAL Secretariat, op.cit. 
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Perancang MICTL menyadari betul kemungkinan adanya saling 

keterkaitan (perselisihan) hukum yang lahir dari adanya transfer dana 

yang sifatnya lintas batas negara ini. Dalam hal terjadinya konflik 

hukum ini, perancang MICTL tampaknya menempatkan kebebasan 

para pihak untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk 

mengatur hak dan kewajiban mereka. Perancang MICTL dalam Article 

Y mengenai Conflict of Laws, dengan tegas menyatakan bahwa "The 

rights and obligations arising out of a payment order shall be governed 

by the law chosen by the parties."  

Alternatif kedua yang dapat dilakukan adalah manakala para 

pihak tidak menentukan sendiri hukum apa yang akan berlaku. Dalam 

hal ini, perancang MICTL secara tegas bahwa hukum yang akan 

berlaku adalah hukum dari (negara) bank penerima guna mengatur 

hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari adanya transfer 

dana internasional. Perancang MICTL menyatakan: "In the absence of 

agreement, the law of the State of the receiving bank shall apply." 

MICTL tidak semata-mata berlaku terhadap bank, tetapi juga 

terhadap lembaga keuangan lainnya yang berfungsi mentransfer dana 

ke luar negeri sebagai (salah satu) bidang pekerjaannya seperti halnya 

fungsi transfer dana yang dilakukan oleh bank.24  Ketentuan MICTL 

juga menegaskan bahwa anak atau cabang-cabang bank yang berada 

di luar negeri dianggap sebagai bank yang terpisah dari induknya 

                                                 
24  Pasal 1 ayat (2) MICTL. 
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(separate bank).25 Hal ini semata-mata dibuat untuk memastikan agar 

penerapan MICTL ini dapat berlaku secara pasti. 

MICTL juga menegaskan bahwa apabila suatu negara terdiri dari 

beberapa bagian atau beberapa wilayah yang masing-masing memiliki 

hukumnya yang berbeda, maka setiap bagian atau setiap wilayah yang 

memiliki hukumnya masing-masing tersebut harus dianggap sebagai 

terpisah dari negara (induk)-nya (separate state). (Article Y, Conflict of 

Laws). Hal ini tampaknya semata-mata juga diciptakan agar terjadi 

kepastian hukum dalam penerapan MICTL ini, yakni bahwa MICTL ini 

hanya berlaku untuk transaksi transfer dana yang sifatnya lintas batas 

'negara'. 

MICTL menegaskan bahwa ketentuan-ketentuannya tidak 

mengatur kapan pelaksanaan suatu perintah pembayaran terhadap 

suatu perintah bersyarat yang diterima oleh suatu bank. MICTL tidak 

juga berlaku mempengaruhi setiap hak dan kewajiban dari pengirim 

suatu instruksi bersyarat yang bergantung pada apakah syarat-syarat 

tersebut telah terpenuhi.26  

Ketentuan tentang transfer dana tidak merupakan bagian secara 

khusus dari RUU ITE karena saat ini Bank Indonesia dengan 

Departemen Hukum dan HAM telah mempersiapkan RUU tentang 

Transfer Dana. 

 

                                                 
25  Pasal 1 ayat (3) MICTL.  

26  Pasal 3 ayat (2) MICTL. 

 23



4. UNCITRAL – Draf untuk Konvensi Pembentukan Kontrak 

Elektronik 

Di sesi ke-39, UNCITRAL Working Group tentang Electronic 

Commerce telah menyusun draf konvensi , mengenai kontrak 

elektronik27, Tujuan dari draf konvensi ini ialah untuk menghapuskan 

hambatan hukum dalam pembentukan kontrak yang digunakan secara 

elektronik dalam komunikasi.28

Dalam perundingan draf Konvensi ini pada sesi ke-38, working 

group mempertimbangkan bahwa Konvensi Wina sesuai dengan 

kontrak yang dijalankan secara biasa dan untuk kontrak yang 

dilakukan secara elektronik. Namun, sangat terasa bahwa hal ini 

sangat mempengaruhi, bahwa Konvensi Wina dapat diterapkan pada 

kontrak elektronik namun hal ini akan membawa kasus ke pengadilan 

dan perluasan interpretasi hukum yang dapat mengakibatkan 

ketidakharmonisan dalam solusi hukum yang diberikan untuk masalah 

kontrak elektronik ini.29  

Namun draft kontrak ini tidak dimaksudkan untuk mengarah ke 

masalah substantif seperti elemen materi tentang penawaran dan 

penerimaan atau hak dan kewajiban dari para pihak. Draf ini 

cenderung ditujukan untuk memperjelas atau mengadaptasi peraturan 

tradisional dalam pembentukan kontrak untuk mengakomodasi 

kenyataan dalam kontrak elektronik.30

                                                 
27     http:// www.UNCITRAL.,org/English/Working Group/ wg-ec/wp-91e.pdf/12/04/2004  
28  www.cp.tech.org/ecom/UNCITRAL/12/4/04 
29  Ibid 
30  Ibid 
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Draft konvensi ini mengarah kepada masalah seperti lokasi para 

pihak, waktu terjadinya kontrak, perbedaan antara penawaran dan 

undangan untuk membuat penawaran, waktu dan tempat untuk 

menawarkan dan menerima, transaksi otomatis, dan informasi yang 

harus tersedia bagi para pihak. 

 Konvensi ini dapat menjadi kontribusi bagi kepastian hukum atau 

dugaan komersial yang dianggap sebagai instrumen tambahan dari UN 

Convention on International Sales of Goods terutama yang berkaitan 

dengan segala aspek kontrak elektronik. 

 

B. WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) 

 

Peranan WTO adalah untuk membantu dalam regulasi 

pedagangan antar negara dan group perdagangan. Badan ini bukan 

secara khusus yang menentukan hukum tetapi mempunyai pengaruh 

yang besar dalam menetapkan kesepakatan nasional dan regulasi. 

WTO pertama kali membahas permasalahan E-Commerce pada bulan 

Mei 1998. Pada bulan Juli 1999, 4 badan utama dari WTO telah 

mengeluarkan laporan pertama mengenai pengaruh (initial impact 

assessments). Komite ini adalah: 

• Dewan untuk Perdagangan Barang (Council for Trade in Goods); 

• Dewan untuk Perdagangan Jasa (Council for Trade in Services); 

• Dewan untuk Hak Kekayaan Intelektual (Council for Trade and 

Intellectual Property); dan 
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• Komisi untuk Perdagangan dan Pembangunan (Committee on Trade 

and Development). 

 

GATS (General Agreement on Trade and Services) adalah 

inisiatif dari WTO. 31  GATS meliputi semua sistem pengaturan 

perdagangan yang didasarkan oleh negara seperti perbatasan negara. 

Tujuan akhirnya adalah menghilangkan penghalang perdagangan 

antara mitra dagang dan mendukung terciptanya perdagangan yang 

adil.  

WTO telah menentukan beberapa inisiatif pada The Aegis of a 

Published Work Program, yang diikuti oleh Deklarasi Jenewa pada 

bulan Mei 1998 (Geneva Declaration of May 1998). Program kerja ini 

diterima oleh Dewan Umum (General Council) pada tanggal 25 

September 1998. Deklarasi substantif yang pertama dilakukan di Doha 

pada tahun 2001 dan kemudian diikuti oleh Cancun di 2003. Keduanya 

mendefinisikan kemajuan dan kemungkinan dimasa depan dengan 

mendetail. Masalah mengenai hukum E-Commerce dan rekomendasi 

hukum adalah di bawah agensi yang sudah didirikan seperti UNCITRAL. 

 Hasil dari WTO menjadi amat penting untuk pengacara di bidang e-

commerce karena relevansinya terhadap masalah perdagangan, 

khususnya B2B dan B2C, dan pada B2G yang mempuyai dampak 

tertentu dalam hubungannya mengizinkan otoritas yang mengelurkan, 

                                                 
31  See www.wto.org  

 26

http://www.wto.org/


pajak dan bea, regulasi ekspor, masalah HAKI, jasa dan barang 

elektronik dan harmonisasi jadwal kesepakatan perdagangan WTO. 

Perlu juga diingat bahwa WTO bermaksud membebaskan 

perdagangan teknologi informasi. Pada Konferensi Ministerial WTO 

pertama di Singapore, pada Desember 1996, para negosiator telah 

mengadopsikan Deklarasi Ministerial pada Perdagangan dan produk 

informasi teknologi (Ministerial Declaration on Trade in Information 

Technology Products atau ITA). ITA menyediakan untuk mereka yang 

bersangkutan dalam menunda pembayaran pajak terhadap produk 

informasi teknologi yang diliputi oleh perjanjian tanggal 1 Januari 2000.  

 

C. UNI EROPA (EU) 

1. Convention on Cybercrime 

Instrumen Hukum Internasional yang  mengatur masalah  

kejahatan siber (cyber crime) yang saat ini paling mendapat perhatian 

adalah Convention on Cyber Crime  2001 yang digagas oleh Uni Eropa. 

Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh organisasi regional 

yaitu Uni Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk 

diratifikasi dan diaksesi oleh negara manapun di dunia yang memiliki 

komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan siber.32

 Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa pada tanggal 

23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria telah membuat dan 

menyepakati Convention on Cybercrime yang kemudian dimasukkan 

                                                 
32  Ibid. 
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dalam European Treaty Series dengan Nomor 185. Konvensi ini akan 

berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 (lima) negara, 

termasuk diratifikasi oleh 3 (tiga) negara anggota Council of Europe. 

Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan 

mengandung kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dari cyber crime, baik melalui undang-undang 

maupun kerja sama internasional.33 

 Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran sehubungan dengan 

semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan 

globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut 

pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana. 

Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai 

antara lain sebagai berikut:34 Pertama, bahwa masyarakat internasional 

menyadari perlunya kerja sama antarnegara dan industri di dalam 

memerangi kejahatan siber dan adanya kebutuhan untuk melindungi 

kepentingan yang sah di dalam penggunaan dan pengembangan 

teknologi informasi. Kedua, Konvensi saat ini  diperlukan untuk 

meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk  

melakukan perbuatan kriminal. Dan perlunya kepastian dalam proses 

penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik 

melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat 

dipercaya dan cepat. Ketiga, saat ini sudah semakin nyata adanya 

kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan 

                                                 
33  Ibid. 
34  EU Convention on Cyber Crime, 2001, Preamble. 
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penegakan hukum dan hak azasi manusia sejalan dengan Konvensi 

Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kovenan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa  1966 tentang Hak Politik dan Sipil yang  

memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak 

berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, 

dan menyebarkan informasi dan pendapat. 

 Konvensi ini telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai konvensi 

yang terbuka untuk diaksesi oleh negara manapun di dunia. Hal ini 

dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen Hukum 

Internasional dalam mengatasi kejahatan siber, tanpa mengurangi 

kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan 

kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi informasi. 

 

2. EU Directive on Electronic Commerce 

Selain di bidang kejahatan teknologi informasi, EU juga telah 

mengatur masalah perdagangan elektronik yang terdiri atas: The 

General EU Electronic Commerce Directive-4 Mei  2000, Electronic 

Signature Directive on November 30th 1999, dan Brussels Convention 

on Online Transactions, yang berlaku 1 Maret 2002, yang mengatur: 

• Hukum Kontrak; 

• Yurisdiksi dan Hukum Positif; 

• Direktif E-Commerce; 

• Perlindungan Konsumen; 

• Tanda tangan elektronik; 
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• Keamanan data; 

• HAKI; 

• Cara Lain penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute 

Resolution/ADR); 

• Pembayaran; 

• Cyber crime; 

• Hukum Pajak; 

• Internasional. 

 

D. ASEAN 

 

Kesekretariatan ASEAN35telah mengeluarkan E-ASEAN Reference 

Framework for Electronic Commerce Legal Infrastructure. Pada 

dasarnya, mengikuti prinsip-prinsip UNCITRAL yang mengatur hal-hal 

seperti: 

• Konsep dasar dan definisi; 

• Prinsip Umum dari Hukum E-Commerce; 

• Ruang lingkup dan akibat hukum E-Commerce; 

• Pengaturan Hukum E-Commerce; 

• Anggapan hukum E-Commerce; 

• Implementasi hukum E-Commerce; dan 

• Legislasi yang relevan. 

 

                                                 
35  See www.aseansec.org.  
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E. APEC 

 

APEC telah menyusun pada bulan November 1998 Blueprint for 

Action on Electronic Commerce36 yang menekankan: 

 Peranan pemerintah untuk mendukung dan menfasilitasi 

perkembangan dan kemajuan e-commerce dengan: 

• menyediakan lingkungan yang efektif, termasuk aspek hukum 

dan regulasi yang transparan dan konsisten; 

• menyediakan lingkungan yang medukung kepercayaan dan 

keyakinan diantar pelaku e-commerce; 

• mendukung fungsi efisien dari e-commerce secara internasional 

dengan tujuan untuk membentuk suatu kerangka domestik; dan 

• mempercepat dan mendorong penggunaan media elektronik. 

 

F. OECD 

OECD pertama kali mulai menggarap masalah E-Commerce 

pada tahun 1998, di Ottawa dengan mengumumkan Action Plan for 

Electronic Commerce yang diantaranya merencanakan untuk: 

• membangun kepercayaan untuk pengguna dan konsumen; 

• menetapkan aturan dasar untuk tempat pasar digital; 

• memperbaiki infrastruktur informasi untuk perdagangan 

elektronik;dan 

memaksimalkan keuntungan dari perdagangan elektronik. 

                                                 
36  See www.dfat.gov.au/apec/e_com/e_comblueprint.pdf . 
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BAB V 

MATERI MUATAN REGULASI INFORMASI DAN  

TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

 

A.  Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

 

 Materi muatan RUU ITE secara garis besar mencakup hal-hal 

sebagai berikut :    

I. Beberapa Definisi 

• Teknologi informasi adalah suatu teknik mengumpulkan, 

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, 

menganalisa, dan menyebarkan informasi.  

• Komputer dapat didefinisikan sebagai alat pemroses data 

elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan 

fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.  

• Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data 

elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara 

atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki 

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti. 
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• Sistem elektronik adalah sistem dengan fungsi pengumpulan, 

persiapan, penyimpanan, pemrosesan, pengumuman, 

penganalisa dan penyebaran informasi elektronik.  

• Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang 

dilekatkan pada suatu informasi elektronik yang dapat 

digunakan penandatangan sebagai identitas dan statusnya 

sebagai subjek hukum.  

• Penandatangan adalah subyek hukum yang tersasosiasi dengan 

tanda tangan elektronik. 

• Lembaga sertifikasi keandalan (trustmark) adalah lembaga yang 

diberi kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan 

sertifikat keandalan atas pelaku usaha dan produk berkaitan 

dengan kegiatan perdagangan elektronik. 

• Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang 

berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan 

dan mengaudit sertifikat elektronik.  

• Setifikat elektronik merupakan sertifikat dalam bentuk 

elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas 

pemilik setifikat yang menunjukan status subjek hukumnya 

yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik 

• Transaksi elektronik adalah transaksi yang dilakukan secara 

elektronik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, 

atau media elektronik lainnya yang merupakan perbuatan 

hukum. 
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• Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik 

untuk melakukan tindakan terhadap informasi elektronik dalam 

transaksi elektronik. 

• Akses adalah kegiatan dimana interaksi dilakukan dengan 

sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 

• Badan usaha berupa perusahaan perseorangan atau perusahaan 

persekutuan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 

hukum 

• Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya., yang dapat dilihat,ditampilkan dan/atau didengar  

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan,suara atau gambar,peta, rancangan, foto 

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

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami  

oleh orang yang mampu memahaminya 

• Penerima adalah subyek hukum yang menerima suatu informasi 

elektronik dari pengirim. 

• Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan informasi 

elektronik  

• Jaringan sistem elektronik adalah hubungan dua atau lebih 

sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang 

bersifat terbuka. 
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• Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam 

dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.  

• Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, 

perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat 

dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa 

kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan 

lokasi tertentu dalam internet. 

• Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi 

diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses 

komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik 

lainnya  

• Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem 

elektronik oleh Pemerintah dan atau swasta. 

• Orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia 

maupun warga negara asing atau badan hukum 

• Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk 

oleh Presiden. 

 

II. Yurisdiksi 

Pengaturan teknologi informasi yang diterapkan oleh suatu 

negara berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatannya baik 

yang berada di wilayah negara tersebut maupun di luar negara apabila 

perbuatan tersebut memiliki akibat di Indonesia. Butuhnya pengaturan 

yurisdiksi ekstrateritorial dikarenakan suatu tindakan yang merugikan 
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kepentingan orang atau negara dapat dilakukan diwilayah negara lain. 

Oleh karena itu, peraturan mengenai cyberlaw harus dapat mencakup 

perbuatan yang dilakukan diluar wilayah indonesia tapi merugikan 

kepentingan orang atau negara dalam wilayah Indonesia. 

 

III. Asas dan Tujuan 

Ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan 

peraturan teknologi informasi. Asas pertama adalah adalah kepastian 

hukum dimana diperlukannya suatu peraturan tertulis agar 

peraturannya dapat berlaku secara seragam tanpa adanya perbedaan 

dalam penerapan hukummya. Asas kedua adalah asas manfaat, 

dimana teknolgi informasi digunakan untuk mempermudah kehidupan 

masyarakat. Kemudian asas yang harus diperhatikan adalah asas 

kehati-hatian, mengingat bahwa teknologi ini selain dapat membawa 

manfaat yang besar, juga dapat menimbulkan kerugian. Teknologi 

Informasi harus digunakan sebaik-baiknya dengan itikad yang baik. 

Asas yang terakhir adalah asas netral teknologi dimana tidak adanya 

diskriminasi terhadap berbagai teknik yang mungkin dapat dipakai 

untuk berkomunikasi atau di simpan informasinya secara elektronik, 

sehingga peraturannya dapat mencakup perkembangan teknologinya. 

Salah satu keuntungan dengan menggunakan teknologi 

informasi adalah teknologinya amat memudahkan penggunanya untuk 

menyebarkan infomasi secara global. Akibatnya pengguna juga 

mendapatkan akses informasi dunia secara mudah. Karena sifat ini, 
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teknologi informasi sering kali disebut sebagai teknologi yang tidak 

mengenal wilayah (borderless). Oleh karena itu, salah satu  tujuan 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik antara lain 

adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia. Selain itu, dengan sifat borderless 

teknologinya, maka terbuka peluang baru secara ekonomi. 

Perdagangan dan perekonomian nasional dapat diperluas untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi 

nasional. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi 

secara optimal agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Oleh 

karena itu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang 

untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang 

teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam rangka 

menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia; 

 

IV. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik 

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat 

pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi 

informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan 

hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut 

juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk 

memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam 

bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat 

 37



disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum 

acara yang berlaku di Indonesia. Namun bukti elektronik tidak dapat 

digunakan dalam hal-hal spesifik, seperti dalam pembuatan dan 

pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya 

perkawinan, surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat 

dalam bentuk tertulis, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi 

barang tidak bergerak, dokumen yang berkaitan dengan hak 

kepemilikan dan juga dokumen lainnya yang menurut peraturan 

perundang-undangan mengharuskan adanya pengesahan notaris atau 

pejabat yang berwenang. 

Syarat sah 

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila 

menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan 

hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat 

dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, 

sehingga menerangkan suatu keadaan. 

Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat 

menunjukan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem 

elektronik yang terpercaya. 

 

V. Pengiriman dan Penerimaan Surat Elektronik. 

Penentuan waktu kejadian merupakan salah satu pertimbangan 

penting secara hukum. Oleh karena itu, dalam pengaturan teknologi 
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infomasi, penentuan masalah waktu pengiriman dan penerimaan harus 

diatur secara khusus agar dapat terciptanya kepastian yang berkaitan 

dengan waktu kejadian. Hal ini mengingat bahwa suatu informasi yang 

dikirimkan belum tentu langsung dibaca, dilihat atau didengar oleh 

penerima.  

Suatu informasi elektronik dianggap telah dikirim apabila 

infomasi tersebut telah dikirim ke alamat yang benar oleh pengirim ke 

suatu sistem elektronik yang digunakan oleh penerima dimana pesan 

berada diluar kendali pengirim setelah informasi memasuki sistem 

tersebut. Sementara suatu informasi dianggap telah diterima apabila 

informasi tersebut telah memasuki sistem elektronik dibawah kendali 

atau sistem elektronik yang telah ditunjuk oleh penerima yang dituju. 

Namun peraturan ini dapat dikesampingkan oleh pengirim atau 

penerima apabila mereka sudah melakukan perjanjian untuk 

mempermudah komunikasi mereka.  

 Jika terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan 

dalam pengiriman ataupun penerimaan informasi elektronik, maka 

a. waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik memasuki 

sistem informasi pertama yang berada diluar kendali pengirim. 

b. waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik memasuki 

sistem informasi terakhir yang berada dibawah kendali penerima. 
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VI. Tanda Tangan Elektronik 

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan 

keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangga 

elektronik. Tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum 

karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu 

dokumen elektronik.  

Agar suatu tanda tangan elektronik dapat diakui kekuatan 

hukumnya, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah  

a. Data pembuatan tanda tangan hanya terkait kepada penanda 

tangan saja; 

b. Data pembuatan tanda tangan hanya berada dalam kuasa 

penandatangan pada saat penandatanganan; 

c.  perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi 

setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 

d.  perubahan terhadap informasi elektronik yang berhubungan 

dengan tanda tangan elektronik dapat diketahui setelah waktu 

penandatanganan; 

e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi 

siapa penandatangannya; 

f.  Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa 

penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap 

informasi elektronik yang ditandatangani. 
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 Orang yang mengunakan tanda tangan elektronik atau terlibat 

dalamnya mempunyai kewajiban untuk mengamankan tanda tangan 

agar tanda tersebut tidak dapat dapat disalahgunakan oleh orang yang 

tidak berhak. 

 Pengamanan tanda tangan elektronik diantaranya meliputi 

syarat: 

b. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; 

c. penandatangan harus waspada terhadap penggunaan tidak sah 

dari data pembuatan tanda tangan oleh orang lain; 

d. penandatangan harus menggunakan cara atau instruksi yang 

dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik. 

Penandatangan harus memberitahukan kepada orang yang 

mempercayai tanda tangan tersebut atau kepada pihak 

pendukung layanan tanda tangan elektronik apabila ia percaya 

bahwa: 

1. data pembuatan tanda tangan telah dibobol; atau 

2. tanda tangan dapat menimbulkan risiko, sehingga ada 

kemungkinan bobolnya data pembuatan tanda tangan;  

e. dan jika sertifikat digunakan sebagai pendukung tanda tangan 

elektronik, maka semua informasi yang disediakan harus benar 

dan utuh. 

 

Jika syarat tersebut gagal untuk dipenuhi, maka orang tersebut 

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. 
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VII. Sertifikat Elektronik 

Pada dasarnya lembaga sertifikasi elektronik merupakan pihak 

ketiga yang menjamin identitas pihak-pihak secara elektronik. Dalam 

dunia teknologi informasi, seperti internet, seseorang dapat dengan 

mudah membuat identitas lain (contoh, nama chatting, alamat e-mail). 

Oleh karena itu, pemerintah atau masyarakat harus dapat membentuk 

suatu lembaga sertifikasi yang terpecaya, agar pelaku usaha dapat 

melakukan usaha dengan sarana elektronik secara aman. 

Fungsi lain dari setifikat elektronik adalah menjamin keaslian 

tanda tangan elektronik. Dalam hal ini, penyelenggara elekronik harus 

memastikan hubungan antara tanda tangan elektronik  dengan pemilik 

tanda tangan tersebut. Penyelenggara harus dapat menginformasikan 

mengenai metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan 

penandatangan. Selain itu penyelenggara juga harus 

menginformasikan mengenai hal-hal yang digunakan untuk 

mengetahui data pembuatan tanda tangan, dan menunjukan bahwa 

tanda tangan elektronik yang berlaku aman. Penyelenggara sertifikasi 

elektronik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan beroperasi 

di Indonesia. 

 

VIII. Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

Sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik 

harus dilakukan secara aman, andal dan dapat beroperasi 

sebagaimana mestinya.  Penyelenggaraan sistem elektronik 
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bertanggung jawab atas sistem yang diselengarakannya. Namun, 

apabila adanya pihak lain yang secara tanpa izin melakukan tindakan 

sehingga sistem berjalan tidak semestinya, maka penyelenggara 

sistem elektronik tidak bertanggung jawab atas akibatnya. 

Secara minimum, yang harus dapat dilakukan oleh 

penyelenggara sistem elektronik adalah: 

a.  dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah 

berlangsung; 

b.  dapat melindungi otentifikasi, integritas, rahasia, ketersediaan, 

dan akses dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan 

sistem elektronik tersebut; 

c.  dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 

d.  dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dengan bahasa, 

informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang 

bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik 

tersebut; dan  

e. memiliki untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan 

pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut secara 

berkelanjutan; 
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IX. Transaksi Elektronik 

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka 

perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. 

Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, 

tanpa adanya halangan jarak. Penyelengaaraan transaksi elektronik 

dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun lingkup privat. 

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara 

elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat 

kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. 

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki 

kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh 

karena itu kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak. Dan 

seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan 

untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang 

sifatnya internasional. Selain itu para pihak juga memiliki kewenangan 

untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui 

pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif.  Jika 

para pihak tidak melakukan pilihan forum dalam kontrak elektronik 

internasional, maka prinsip yang digunakan adalah prinsip yang 

terkandung dalam hukum perdata internasional. 

Sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak 

menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan 

transaksi. Setelah itu, transaksi elektronik baru terjadi jika adanya 

penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan 
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untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara 

elektronik. Persetujuan harus dilakukan dengan pernyataan 

penerimaan secara elektronik. 

Dalam melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait sering 

kali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik.  

 Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi 

elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen 

oleh para pihak untuk melakukan transaksi. Apabila transaksi 

dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang 

menanggung akibat hukumnya. Apabila transaksi dilakukan oleh pihak 

ketiga dengan pemberian kuasa, maka yang bertanggung jawab jatuh 

kepada pihak yng memberi kuasa. Namun apabila transaksi dilakukan 

melalui agen elektronik, maka tanggung jawab menjadi tanggung 

jawab penyelenggara agen elektronik. Namun apabila dapat dibuktikan 

bahwa pihak lain telah bertindak secara ilegal sehingga agen elektronik 

tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, maka agen elektronik 

tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Agen elektronik juga 

berkewajiban untuk memberikan akses bagi penggunanya agar dapat 

melakukan perubahan informasi selama dalam proses transaksi. 

 

X. Hak Atas Kekayaan Intelektual 

Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya 

intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang 

berkaitan dengan Hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan 
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informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau 

perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi 

oleh undang-undang HaKI. 

Berkaitan dengan nama domain, seseorang berhak untuk 

memiliki nama domain apabila ia merupakan pendaftar pertama. 

Namun pendaftaran harus dilakukan berdasarkan itikad baik, tidak 

melanggar prinsip persaingan secara sehat, dan tidak melanggar hak 

orang lain. Jika kepemilikan nama domain tersebut merugikan orang 

lain dan melanggar hak orang lain, maka orang yang dirugikan dapat 

mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut. 

 Sementara pengelolaan nama domain, seperti fasilitas pendaftaran 

nama domain, dapat diselengarakan oleh masyarakat atau pemerintah. 

Pengelola mana domain yang bertempat diluar wilayah indonesia juga 

diakui keberadaannya asal tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan Indonesia. 

 

XI. Privasi 

Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara 

hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari 

pemilik data pribadi. Hal ini dapat dikecualikan bila ditentukan lain 

peraturan perundang-undangan yang ada. 
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XII. Perbuatan Yang Dilarang 

Seperti yang telah disebutkan diatas, media informasi teknologi 

merupakan sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum. Oleh 

karena itu, perbuatan yang dilakukan secara elektronik juga harus 

diatur dalam undang-undang agar tidak lolos dari jerat hukum. 

Salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara 

elektronik adalah penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian 

dan/atau tindakan kekerasan. Oleh karena itu, undang-undang harus 

melarang seseorang untuk menyebarkan materi-materi tesebut. 

Selain itu, salah satu bentuk kejahatan elektronik yang sering 

ditemukan adalah hacking atau cracking. Kejahatan ini dapat dilakukan 

dari dalam ataupun luar negeri. Oleh karena itu, semua tindakan yang 

dapat merugikan kepentingan indonesia atau kepentingan orang yang 

dilindungi Indonesia, baik atas tindakan yang dilakukan didalam atau 

diluar negeri, harus dapat dijerat oleh hukum Indonesia. Pada 

dasarnya kejahatan ini dilakukan dengan cara menggunakan atau 

mengakses komputer atau sistem elektronik lainnya, baik yang dimiliki 

secara privat atau yang dimiliki atau dilindungi oleh pemerintah, 

secara tanpa izin atau tanpa hak. Tujuannya adalah memperoleh, 

mengubah, merusak atau menghilangkan informasi demi 

keuntungannya. Beberapa komputer atau sistem elektronik yang 

dilindungi oleh pemerintah adalah sistem elektronik atau komputer 

yang dimiliki oleh lembaga perbankan, lembaga-lembaga pemerintah, 

dimiliki secara privat,  dan juga dimiliki oleh lembaga-lembaga lainnya.  
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 Terkadang akibat perbuatan melawan hukum ini juga dapat merusak 

hubungan internasional baik dengan negara lain atau dengan subyek 

hukum internasional lainnya.  

Bentuk lain dari kejahatan ini dapat juga berupa merusak sistem 

transmisi yang dilindungi oleh Negara. Selain itu, setiap orang juga 

dilarang menggunakan atau mengakses komputer diluar 

kewenangannya. Satu lagi bentuk kejahatan elektronik adalah 

menyebarkan, memperdagangkan dan atau memanfaatkan kode akses 

atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menerobos 

komputer atau sistem elektronik lainnya dengan tujuan 

menyalahgunakan atau merusak komputer atau sistem elektronik yang 

dilindungi oleh pemerintah. 

 

XIII. Penyelesaian Sengketa  

Orang yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum orang 

lain dapat mengajukan gugatannya perdata terhadap orang tersebut. 

Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan. Gugatan perdata 

yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaiakan dengan 

metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. 

 

XIV. Peran Pemerintah 

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam 

menegakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. 

 48



Pemerintah dalam menegakan peraturan informasi dan transaksi 

elektronik harus memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi 

elektronik. Selain itu pemerintah harus dapat melindungi kepentingan 

umum dari segala jenis gangguan yang ditimbulkan dari 

penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah juga 

harus menetapkan instansi atau institusi dilindungi data elektroniknya. 

Perlindungan yang diberikan pemerintah berupa pendokumentasian 

secara elektronik data-data penting dari lembaga-lembaga tersebut 

agar data tersebut dapat dikopi (back up) ke Pusat data yang 

ditentukan untuk kepentingan pengamanan data. Instasi atau institusi 

yang tidak termasuk, juga harus mengkopi data yang mereka miliki 

untuk kepentingan perlindungan data. 

 

XV. Peran Masyarakat 

Mayarakat dapat berperan dengan menyelenggarakan lembaga 

konsultasi dan mediasi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan 

teknologi informasi melalui penggunaan dan informasi elektronik dan 

juga transaksi elektronik. 

 

XVI. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang 

Pengadilan 

Jika terjadinya kejahatan secara elektronik, penyidikan, 

penuntutan, dan pemerikasaan terhadap tindak pidananya dilakukan 

berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia.  Untuk 
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membantu pelaksanaan cyberlaw di Indonesia, penyidik pejabat polisi, 

dalam kasus informasi dan transaksi elektronik, juga dibantu Pegawai 

negeri sipil yang ditunjuk dalam bidang informasi dan transaksi 

elektronik. Pegawai negeri khusus ini diberikan wewenang khusus 

sebagai penyidik yang menjalankan kewenangan berdasarkan hukum 

acara pidana di Indonesia. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil 

diantaranya menerima laporan terjadinya tindak pidana, memanggil 

orang sebagai saksi atau tersangka, melakukan pemerikasaan atas 

laporan atau keterangan yang diberikan, melakukan pemeriksaan 

terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak 

pidana, melakukan pemeriksaan alat atau sarana yang berkaitan 

dengan tindak pidana, melakukan penggeledahan di tempat yang 

digunakan sebagai tempat tindak pidana, melakukan penyitaan atau 

penyegelan terhadap alat atau sarana yang diduga telah digunakan 

untuk melakukan tindak pidana, meminta bantuan ahli untuk 

melakukan penyelidikan, dan mengadakan penghentian penyidikan. 

Penyidik pegawai negeri sipil diharuskan memberitahukan penyidikan 

yang sedang dilaporkan dan melaporkan hasilnya kepada penyidik 

pejabat polisi Indonesia. 

Barang bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan meliputi 

barang bukti sebagaimana telah diatur dalam perundang-undang yang 

berlaku, dan juga barang bukti yang diatur secara khusus dalam 

undang-undang informasi dan transaksi elektronik. 
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XVII. Ketentuan Pidana 

 Setiap orang menyebarkan infomasi elektronik yang memiliki 

muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, penipuan, atau tindak 

kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah). 

  Setiap orang Menggunakan dan atau mengakses komputer dan 

atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk 

memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi 

dalam komputer dan atau sistem elektronik dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah). 

  Penyelenggara Agen Elektronik yang tidak menyediakan fitur 

pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan 

penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam 

proses transaksi, atau orang yang menyebarkan informasi seseorang 

tanpa persetujuan dari pemilik informasi dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 

Rp.100.000.000.,- (seratus juta rupiah). 

Setiap orang yang mendaftarakan nama domain dengan 

didasarkan pada itikad tidak baik, melanggar prinsip persaingan usaha 

secara sehat, dan melanggar hak orang lain, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana ini 
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hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak 

pidana. 

  Setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.,- 

(dua milyar rupiah) apabila: 

• menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 

elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, 

mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan 

nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan 

gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan 

dengan subyek Hukum Internasional.,  

• melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan 

transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer 

dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak. 

Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses 

komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau 

melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri 

untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem 

elektronik yang dilindungi oleh negara.,  

• menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 

elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;  

• menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui 

wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang 
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dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan atau 

sistem elektronik tersebut menjadi rusak. 

• menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui 

wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang 

dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan 

atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak. 

• mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan 

atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah. 

• Menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode 

akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, 

yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem 

elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan atau 

sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah. 

• Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam rangka 

hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau 

sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di 

wilayah yurisdiksi Indonesia. 

  Setiap orang yang menggunakan dan atau mengakses komputer 

dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk 

memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi 

milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau 

dilindungi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh 

milyar rupiah). 
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  Setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.,- 

(dua milyar rupiah) apabila telah: 

• menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 

elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya 

untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi 

keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga 

keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau 

yang mengandung data laporan nasabahnya. 

• Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu 

kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak 

dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan 

• menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 

elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga 

keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui 

wewenangnya, untuk disalah gunakan, dan atau untuk 

mendapatkan keuntungan daripadanya. 

• menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan 

kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal 

tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau 

sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang 

akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, 

lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, serta 

perniagaan di dalam dan luar negeri. 
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• Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang menggunakan 

teknologi informasi sehingga berakibat merugikan, dan dapat 

digugat oleh Masyarakat secara perwakilan.  

 

B.  Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Perlu Diatur Dalam 

Regulasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Khususnya 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

 

Era Perdagangan bebas sebagai konsekuensi dari globalisasi 

menempatkan peranan komputer (dan internet) ke dalam tempat yang 

sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak 

ruang dan waktu dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas 

serta efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. 

Selain dampak positif tersebut, ternyata juga disadari bahwa 

komputer memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan-kejahatan 

baru (cybercrime) yang bahkan lebih canggih dibanding kejahatan 

konvensional. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan analisa keamanan (NSC Technology) pembobolan jaringan 

komputer suatu perusahaan yang berasal dari luar hanya 10 %, 

sisanya berasal dari dalam, meskipun perusahaan tersebut telah 

menyediakan sistem keamanan yang canggih. Hal ini tentunya akan 

berdampak negatif pada produktivitas dan efisiensi yang semula 

diharapkan. 
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Berikut ini adalah jenis-jenis kejahatan hukum di dunia maya, 

yaitu: 

1. Pelanggaran isi situs web. 

a.  Pornografi 

Merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, dengan 

menampilkan gambar, cerita ataupun gambar bergerak. Di 

Amerika Serikat, pemuatan hal-hal yang berbau pornografi 

selalu berlindung dibalik hak kebebasan berpendapat dan 

berserikat (First Amandement) dan nilai-nilai seni. Alasan 

terakhir ini akhir-akhir ini juga sering digunakan di Indonesia 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan 

pemuatan gambar porno tersebut. Situs-situs porno tumbuh 

dengan sangat subur karena mudah diakses melalui internet.  

b.  Pelanggaran Hak Cipta 

Pelangaran ini sering terjadi, baik pada situs web pribadi, 

komersial maupun akademis, antara lain berupa : 

(1) memberikan fasilitas download gratis kepada para 

pengunjungnya (dengan tujuan untuk menarik lebih 

banyak pengunjung) berupa software, lagu, gambar, 

film, dan karya-karya tulisan yang dilindungi hak cipta 

tanpa seizin pemilik karya-karya tersebut;  

(2) menampilkan gambar-gambar yang dilindungi hak 

cipta untuk latar belakang dan hiasan web pages-nya, 

tanpa seizin pembuat gambar;dan  
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(3) merekayasa gambar atau foto hasil karya seseorang 

tanpa seizin pembuatnya untuk ditampilkan di web 

pages-nya. Hal ini banyak terjadi pada situs-situs 

porno. 

 

2.  Kejahatan dalam Perdagangan secara Elektronik (E-commerce) 

a.  Penipuan lelang online 

Ciri-ciri kejahatan ini adalah harga produk yang banyak 

diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor 

telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui e-

mail, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia. Risiko 

terburuk adalah pemenang lelang yang telah mengirimkan 

cek atau uang atau membayar via credit card tidak 

memperoleh produk, atau memperoleh produk yang tidak 

sesuai dengan yang diinginkan atau diiklankan.  

b.  Penipuan pemasaran berjenjang online 

Mempunyai ciri-ciri dengan mencari keuntungan dari 

merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif. 

Risikonya adalah ternyata sebanyak 98% investor gagal atau 

rugi. 

c.  Penipuan kartu kredit 

Cirinya adalah terjadi biaya misterius pada tagihan kartu 

kredit untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah 

dipesan oleh pemilik kartu kredit. Risikonya adalah korban 
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bisa perlu waktu yang lama untuk melunasinya. Indonesia 

menempati urutan tinggi dalam penyalahgunaan kartu kredit 

“Indonesia rates among the top five nations in the world 

with a high risk for credit card fraud. This is despite the fact 

that less than 1 percent of Indonesia's 220 million people 

actually own credit cards.” Modusnya yaitu dengan  

menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain (umumnya 

orang asing) untuk membeli barang di Internet.  

 

3.   Pelanggaran Lainnya. 

a.   Recreational hacker 

Umumnya adalah hacker tingkat pemula yang umumnya 

bertujuan hanya untuk menjebol suatu sistem dan 

menunjukkan kegagalan atau kurang andalnya sistem 

keamanan (security) pada suatu perusahaan. 

b.  Cracker atau criminal minded hacker. 

Motivasinya bermacam-macam, mulai untuk mendapatkan 

keuntungan finansial, melakukan sabotase sampai pada 

menghancurkan data. Kasus ini umumnya dilakukan oleh 

pesaing bisnis yang juga ditunjang dengan adanya bantuan 

dari orang dalam yang mengetahui kelemahan sistem 

keamanan perusahaan tersebut. Informasi yang sifatnya 

rahasia biasanya dikirim dengan menggunakan blackmail. 
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Hacker tipe ini biasanya juga melakukan spionase dan 

sabotase. 

c.  Political hacker 

Aktivitas politik yang kadang-kadang disebut dengan 

hacktivist merupakan suatu situs web dalam usaha 

menempelkan pesan atau mendiskreditkan lawannya. Pada 

tahun 1998, hacker ini dapat merubah ratusan situs web 

untuk menyampaikan pesan dan kampanye tentang anti 

nuklir. 

d.  Denial of Service Attack (DoS) 

Penyerangan cara ini adalah dengan cara membanjiri dengan 

data yang besar yang akan mengakibatkan akses ke suatu 

situs web menjadi sangat lambat atau bahkan menjadi macet 

atau tidak dapat diakses sama sekali. Hal ini akan 

mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan yang 

mengandalkan web sebagai bisnis utamanya. 

e.  Viruses 

Saat ini sedikitnya 200 jenis virus baru setiap bulannya 

menyebar melalui internet. Virus ini biasanya disembunyikan 

dalam suatu file atau pada e-mail yang di-download atau 

dikirim melalui jaringan internet maupun lewat flopy disk. 

Meskipun saat ini hampir setiap bulan terbit program anti 

virus terbaru namun karena perkembangan virus yang juga 
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sangat cepat maka baik program virus dan anti virus akan 

terus berlomba tanpa ada batas waktunya.  

f.   Pembajakan (Piracy) 

Pembajakan perangkat lunak juga akan menghilangkan 

potensi pendapat suatu perusahaan yang memproduksi 

perangkat lunak (seperti: game, aplikasi bisnis, dan hak 

cipta lainnya). Kasus pembajakan biasanya diawali dengan 

kegiatan download perangkat lunak dari internet dan 

kemudian dilakukan penggandaan dengan menggunakan CD 

yang selanjutnya dipasarkan secara ilegal tanpa meminta izin 

kepada pemilik yang aslinya. Dengan demikian, pemilik 

perangkat lunak yang asli tidak akan memperoleh bagian 

royalti dari keuntungan penjualan perangkat lunak tersebut. 

g.   Fraud 

Merupakan kegiatan manipulasi informasi khususnya tentang 

keuangan dengan target untuk mengeruk keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Contohnya adalah harga tukar saham 

suatu perusahaan dapat direkayasa melalui rumor yang 

isinya bertentangan dengan kondisi sebenarnya sehingga 

memancing orang lain untuk membeli saham tersebut. Situs 

lelang juga sangat membuka peluang munculnya praktek 

fraud ini yaitu dengan cara tidak mengirimkan barang yang 

dilelang meskipun uang hasil lelang sudah dikirimkan. 

h.  Phising 
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Merupakan teknik untuk mencari (phising) personal 

information (alamat e-mail, nomor account) dengan 

mengirimkan e-mail seolah-olah datang dari bank yang 

bersangkutan. 

i.   Perjudian (Gambling) 

Bentuk judi kasino virtual saat ini telah banyak beroperasi di 

internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum 

positif yang berlaku di kebanyakan negara, selain dapat 

memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk 

melakukan praktik pencucian uang (money laundry) di 

mana-mana. 

j.   Pornography  dan Paedophillia 

Para penderita paedophilia mulai banyak menggunakan 

internet untuk melakukan tukar-menukar gambar porno 

anak-anak. Banyak gambar dalam berbagai ukuran dan pose 

yang merangsang dan sadis dapat ditemukan dalam kegiatan 

ini, yang umumnya menggunakan sarana kelompok 

newsgroup atau chatting rooms sebagai tempat untuk 

melakukan pertemuannya. 

k.  Cyber Stalking 

Segala bentuk kiriman e-mail yang tidak diinginkan oleh 

penerimanya adalah termasuk tindakan pemaksaan atau 

pemerkosaan. Hal ini dikarenakan pengirim e-mail umumnya 

menyembunyikan identitas aslinya sehingga pelakunya sulit 
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untuk dilacak dan e-mail ini sulit untuk dihindari. Para 

stalkers ini selalu berupaya untuk mendapatkan informasi 

personal secara online tentang para calon korbannya. 

l.   Hate Sites 

Banyak situs web yang dikelola oleh para ekstrimis, dipakai 

untuk mempromosikan isu kebencian rasial (SARA). 

Penerbitan nama dan alamat seseorang bisa saja 

disalahgunakan. Di Amerika, suatu situs anti aborsi berulang 

kali mendapat serangan dari kelompok yang mendukung 

kegiatan aborsi ini. 

m. Criminal Communication 

Pada saat ini internet telah banyak digunakan oleh kelompok 

dan gembong kejahatan untuk mengorganisir aktivitas 

kriminalnya, misalnya melakukan impor dan penyaluran 

obat-obatan terlarang atau narkotika. Kegiatan ini dengan 

mudah dilakukan di internet hanya dengan menggunakan e-

mail atau chatting saja. 

                                                            

Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan komputer dan 

internet maka aktivitas potensial yang dapat dilakukan di dalam 

cyberspace juga tidak dapat diperkirakan secara pasti, sebab 

perkembangan dan kemajuan teknologi informasi juga berjalan sangat 

cepat dan sulit diprediksi. 
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Dengan kondisi yang demikian diperlukan suatu aturan hukum 

yang akan mengarahkan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi 

kepada pemanfaatan yang baik, bertanggung jawab dan mempunyai 

nilai positif bagi masyarakat pada umumnya, dan bukan aturan yang 

bersifat restriktif dan cepat memerlukan revisi. 

Berhubung kegiatan dalam cyberspace yang memiliki 

karakteristik khusus yang bersifat borderless, yang sangat 

memungkinkan terjadinya kejahatan-kejahatan baru (cybercrime) 

yang bahkan lebih canggih dibanding kejahatan konvensional, maka 

pendekatan sistem hukum tradisional (the existing law) yang justru 

bertumpu pada batasan-batasan teritorial dirasakan tidak akan 

memadai. Banyak negara yang sudah menerapkan sistem ekonomi 

berbasis teknologi dalam kegiatan ekonominya telah melakukan 

pembaharuan perangkat hukumnya dalam menghadapi cybercrime ini, 

karena mereka merasa bahwa hukum positif yang dimilikinya tidak 

cukup memadai untuk menjangkau bentuk-bentuk aktivitas (termasuk 

kejahatan) baru dari cyberspace. 

Meskipun cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang 

baru namun juga dirasakan masih ada beberapa prinsip hukum 

tradisional yang masih dapat merespon persoalan hukum yang timbul. 

Oleh karena itu aturan hukum yang akan mengatur kegiatan dalam 

cyberspace harus dibentuk berdasarkan sintesis antara hukum positif 

(the existing law) dengan lex informatica. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang 

siber dimana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat 

menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional, beberapa ahli 

berpandangan bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan dalam 

cyberspace diatur oleh hukum tersendiri, dengan mengambil 

contoh tentang tumbuhnya the law of merchant (lex mercatoria) 

pada abad pertengahan. Asas, kebiasaan dan norma yang 

mengatur ruang siber ini yang tumbuh dalam praktek dan diakui 

secara umum  disebut sebagai Lex Informatica. 

2. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual tetapi  dikategorikan 

sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara 

yuridis  untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi 

untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi 

konvensional  untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, 

sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan 

dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah 

kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat 

buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya 
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harus dikualifikasikan pula  sebagai telah melakukan perbuatan 

hukum secara nyata.  

3. Terdapat beberapa alternatif model pengaturan terkait 

pemanfaatan teknologi informasi khususnya dibidang informasi 

dan transaksi elektronik, pertama model pengaturan yang 

berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga 

regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada 

sektor tertentu saja, kedua    model pengaturan yang bersifat 

komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup 

hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini 

terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek 

hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana 

(walaupun dapat berupa kaidah penunjuk berlakunya hukum 

tertentu), hukum pembuktian, dan hukum pidana. Model kedua 

ini yang dijadikan acuan Rancangan Undang-undang tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

4. Bagi Indonesia yang sudah ketinggalan dalam hal regulasi di 

bidang teknologi informasi model pengaturan yang bersifat 

komprehensif sangat diperlukan, model pengaturan ini pun 

dianut oleh Brussels Convention on Online Transactions 2002. 

Disamping itu saat ini sudah terdapat pula beberapa model 

pengaturan yang sama seperti ini di bidang lain dan terbukti 

lebih efektif diterapkan dalam hukum positif Indonesia 

disamping lebih efisien karena menggabungkan materi muatan 
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yang cukup luas. Pengaturan komprehensif  di bidang 

pemanfaatan teknologi informasi saat ini lebih baik 

dibandingkan dengan bentuk pengaturan parsial yang hanya 

mengatur alat bukti dan transaksi elektronik semata tanpa 

mencakup materi muatan penyalahgunaan teknologi informasi 

sehingga penegakkan hukum diharapkan akan lebih efektif 

karena didalamnya juga terdapat bentuk-bentuk hak dan 

kewajiban yang disertai sanksi dan pemidanaan bagi mereka 

yang menyalahgunakan teknologi informasi. 

5. Keberadaan regulasi di bidang informasi dan transaksi elektronik 

merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi mengingat 

kegiatan dibidang ini sudah berlangsung diberbagai sektor yang 

sangat strategis dan penting dan disamping manfaat yang 

sangat besar juga teknologi informasi ini berpotensi menjadi 

instrumen perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu untuk 

kepastian hukum perlu segera diundangkan Undang-Undang 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

6. Pada saat ini, ada beberapa organisasi internasional yang 

mencoba untuk mengatur teknologi informasi, diantaranya the 

United Nations Commissions on International Trade Law 

(UNCITRAL), World Trade Organization (WTO), Uni Eropa (EU), 

APEC, ASEAN, dan OECD. Masing-masing organisasi 

mengeluarkan peraturan atau model law yang mengisi satu 

sama lain. 
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B. Saran 

 

1. Untuk Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus di bidang 

hukum siber perlu dilakukan langkah yang bersifat komprehensif 

berupa diundangkannya suatu regulasi yang bersifat tidak 

terlalu sektoral dalam arti lingkup materi muatannya sangat 

sempit tetapi seharusnya dibuat suatu regulasi yang mencakup 

hal yang komprehensif dan luas yang mengatur hal-hal yang 

paling dibutuhkan saat ini. 

2. Materi muatan yang harus diatur dalam RUU ITE seharusnya 

mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 

pertama, tentang pengakuan dokumen dan informasi elektronik 

sebagai alat yang sah. Kedua, pengakuan transaksi elektronik 

setara dengan transaksi hukum non-elektronik. Ketiga, 

prasyarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu dokumen 

atau informasi dan transaksi elektronik memiliki kekuatan 

hukum. Keempat, mengatur hal-hal yang terkait dengan 

perbuatan yang dilarang berupa penyalahgunaan teknologi 

informasi. Kelima, mengatur masalah yurisdiksi yang sifatnya 

ekstrateritorial.  

 

 

 

 67



DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, 
Refika  Aditama,  Bandung, 2004. 

 
Ahmad M. Ramli, Eamonn Leonard, Paul Kimberley,  et.al., 

Harmonisation and  Enactment Planning for E-Commerce 
Related Legislation, Jakarta, June 2004.  

 
E. Brata Mandala, Ancaman Cyber Terrorism dan Strategi 

Penanggulangannya di     Indonesia, Makalah Seminar The 
Importance of Information System Security in E-Government, 
Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004. 

 
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta,  2003. 
 
Gordon B. Davis and Margareth Olson, Management Information 

System:  Conceptual Foundation, Structure and Development, 
McGraw-Hill, New York,  1987. 

 
Warwick Ford - Michael S. Baum, Secure Electronic Commerce, 

Prentice Hall PTR,  New Jersey, 1997. 
 
Darrel Menthe, “Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International 

Sraces”,  available at http://www.mttlr.org/volfour/menthe.html, 
hlm. 2. Cf.  

 
Walker, Clive, Andrew Ashworth, The Criminal Law Review, Special 

Edition, Sweet &  Maxwell, 1998.  
 
Koop, Bert-Jaap, (ed.), ICT Law and  Internationalisation, A Survey of 

Government Views, Kluwer Law  International, 2000. 
 
Ahmad M. Ramli, Perkembangan Cyber Law Global dan Implikasinya 

Bagi Indonesia,  Makalah Seminar The Importance of 
Information System Security in E- Government, Tim Koordinasi 
Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004,  

 
Andi Chaerudin P. (Brigadir Jenderal Polisi),  Makalah Seminar 

Prosedur dan Teknik  Investigasi Terhadap Tindak Pidana 
Berbasis Teknologi Informasi, Seminar  Nasional Tentang Cyber 
Crime Kominfo, Jakarta, 7 Desember 2004. 

 

 68



David R. Johnson and David Post, “Law and Borders : The Rise of Law 
in  Cyberspace”, 481 Stanford Law Review 1996. 

 
Ahmad M. Ramli, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Kejahatan  Dunia Maya (Cyber Crime), Kementerian 
Komunikasi dan Informasi, Jakarta,  Maret 2004.  

 
UNCITRAL Secretariat, Explanatory Note on the UNCITRAL Model Law 

on  International Credit Transfer, 1991. 
 
EU Convention on Cyber Crime, 2001. 
 
www.un.org and www.uncitral.org  
 
http:// www.UNCITRAL.,org/English/Working Group/ wg-ec/wp-

1e.pdf/12/04/2004  
 
www.cp.tech.org/ecom/UNCITRAL/12/4/04 
 
www.wto.org  
 
www.aseansec.org.  
 
www.dfat.gov.au/apec/e_com/e_comblueprint.pdf . 

 69

http://www.un.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.wto.org/
http://www.aseansec.org/
http://www.dfat.gov.au/apec/e_com/e_comblueprint.pdf


Lampiran 
 
 
 
 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR ..…..…TAHUN ….…… 
TENTANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang :  a.  bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses 
yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap 
terhadap berbagai dinamika yang terjadi di 
masyarakat;  

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan 
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi 
dunia sehingga mengharuskan dibentuknya 
pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan 
transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai 
jawaban atas perkembangan yang terjadi baik di 
tingkat regional maupun internasional;  

c. bahwa perkembangan teknologi informasi yang 
demikian pesat telah menyebabkan perubahan 
kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang 
yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya 
bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; 

d. bahwa kegiatan pemanfaatan teknologi informasi 
perlu terus dikembangkan tanpa mengesampingkan 
persatuan dan kesatuan nasional dan penegakan 
hukum secara adil, sehingga pelanggaran-
pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan 
teknologi informasi dapat dihindari melalui 
penerapan keseragaman asas dan peraturan 
perundang-undangan; 

e. bahwa pemanfaatan teknologi informasi khususnya 
pengelolaan informasi dan transaksi elektronik 
mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 
perdagangan dan perekonomian nasional dalam 
rangka menghadapi globalisasi sehingga perlu 
dilakukan langkah-langkah konkret untuk 
mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar 
benar-benar mendukung pertumbuhan 
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perekonomian nasional untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat; 

f. bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan 
terhadap pengembangan teknologi informasi 
khususnya pengelolaan informasi dan transaksi 
elektronik beserta infrastruktur hukum dan 
pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan 
teknologi informasi dapat dilakukan secara aman 
dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah 
mungkin; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN    
                           TRANSAKSI   ELEKTRONIK 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, 
menganalisa, dan menyebarkan informasi.  

2. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, 
atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan 
penyimpanan.    

3. Informasi elektronik adalah  satu atau sekumpulan data elektronik 
termasuk tetapi tidak terbatas pada  tulisan,suara atau 
gambar,peta, rancangan, foto atau sejenisnya,huruf,tanda,angka, 
kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti 
atau dapat dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya 
yang telah diolah sehingga mempunyai arti. 
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4. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, 
mempersiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, 
menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik. 

5. Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang 
dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada 
suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan 
untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subyek 
hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan 
infrastruktur kunci publik (tanda tangan digital), biometrik, 
kriptografi simetrik. 

6. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang 
memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan 
status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang 
dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.  

7. Penandatangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan dengan 
tanda tangan elektronik.  

8. Lembaga sertifikasi keandalan (trustmark) adalah lembaga yang 
diberi kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan 
sertifikat keandalan atas pelaku usaha dan produk berkaitan 
dengan kegiatan perdagangan elektronik. 

9. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang 
berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan 
dan mengaudit sertifikat elektronik.  

10. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media 
elektronik lainnya.  

11. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik 
yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu 
informasi elektronik tertentu secara otomatis yang 
diselenggarakan oleh seseorang.   

12. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem 
elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 

13. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan 
persekutuan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum. 

14. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya., 
yang dapat dilihat,ditampilkan dan/atau didengar  melalui 
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada tulisan,suara atau gambar,peta, rancangan, foto atau 
sejenisnya,huruf,tanda,angka, kode akses, simbol atau perforasi 
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami  oleh orang 
yang mampu memahaminya 

15. Penerima adalah subyek hukum yang menerima suatu informasi 
elektronik dari pengirim. 

16. Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan informasi 
elektronik 
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17. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih 
sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang 
bersifat terbuka. 

18. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen 
elektronik atau media elektronik lainnya. 

19. Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, 
perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat 
dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa 
kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan 
lokasi tertentu dalam internet. 

20. Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi 
diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses 
komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik 
lainnya  

21. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem 
elektronik oleh Pemerintah dan atau swasta. 

22. Orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia 
maupun warga negara asing atau badan hukum. 

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk 
oleh Presiden. 

 
 

Pasal 2 
 

Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan 
perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik 
yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang 
memiliki akibat hukum di Indonesia. 
 
 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 3 

 
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, hati-hati, itikad baik, 
dan netral teknologi.  
 

Pasal 4 
 
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 
dengan tujuan untuk : 
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 

informasi dunia; 
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan 
ekonomi nasional; 
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c. efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan 
secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan 
kepastian hukum; 

d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk 
mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang 
teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam rangka 
menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia; 

 
 
 

BAB III 
INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK  

 
Pasal 5 

 
(1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang 
sah.  

(2) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari 
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 
Indonesia. 

(3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila 
menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku. 

(4) Ketentuan mengenai informasi dan atau dokumen elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  tidak berlaku untuk :  
a. pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan 

dan  putusnya perkawinan; 
b. surat-surat  yang menurut undang-undang harus dibuat dalam 

bentuk tertulis; 
c. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak 

bergerak; 
d. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; 

dan 
e. dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan 
notaris atau pejabat yang berwenang. 

 
Pasal 6 

 
Dalam hal terdapat ketentuan hukum lain selain yang diatur dalam 
Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus 
berbentuk tertulis atau asli, maka informasi elektronik dianggap sah 
sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dijamin 
keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, dan ditampilkan, 
sehingga menerangkan suatu keadaan. 
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Pasal 7 
 

Setiap orang yang menyatakan suatu hak, memperkuat hak yang telah 
ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan atas keberadaan suatu 
informasi elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik 
yang ada padanya berasal dari sistem elektronik terpercaya.  

 
Pasal 8 

 
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi 

elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik telah dikirim 
dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik 
yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki 
sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim. 

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi 
elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik memasuki 
sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak. 

(3) Dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik 
tertentu untuk menerima informasi elektronik, penerimaan terjadi 
pada saat informasi elektronik memasuki sistem elektronik yang 
ditunjuk. 

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan 
dalam pengiriman ataupun penerimaan informasi elektronik, maka: 
c. waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik memasuki 

sistem informasi pertama yang berada diluar kendali pengirim. 
d. waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik memasuki 

sistem informasi terakhir yang berada dibawah kendali penerima. 
 

Pasal 9 
 

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan 
syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. 

 
Pasal 10 

 
(1) Pemerintah atau masyarakat dapat membentuk lembaga sertifikasi 

keandalan yang fungsinya memberikan sertifikasi terhadap pelaku 
usaha dan produk yang ditawarkannya secara elektronik.   

(2) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 11 

 
(1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat 

hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a. Data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada penanda 
tangan saja; 

b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses 
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa 
penandatangan; 

c.  Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi 
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 

d.  Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait 
dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu 
penandatanganan dapat diketahui; 

e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi 
siapa penandatangannya; 

f.  Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa 
penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap 
informasi elektronik yang terkait. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah 

 
 

Pasal 12 
 

(1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik 
berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan 
elektronik yang digunakannya;  

(2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi : 
a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; 
b. penandatangan harus waspada terhadap penggunaan tidak sah 

dari data pembuatan tanda tangan oleh orang lain; 
c. penandatangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan 

cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan 
elektronik ataupun cara-cara lain yang layak dan sepatutnya 
harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh 
penandatangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik 
atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik 
jika: 
1. Penandatangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda 

tangan telah dibobol; atau 
2. Keadaan yang diketahui oleh penandatangan dapat 

menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat 
bobolnya data pembuatan tanda tangan;  

d. dalam hal sebuah sertifikat digunakan untuk mendukung tanda 
tangan elektronik, memastikan kebenaran dan keutuhan dari 
semua informasi yang disediakan penandatangan yang terkait 
dengan sertifikat.  
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(3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian 
dan konsekuensi hukum yang timbul. 

 
Pasal 13 

 
(1) Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi 

elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat dalam bentuk 
tanda tangan digital. 

(2) Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan 
suatu tanda tangan digital dengan pemilik tanda tangan digital 
yang bersangkutan. 

(3) Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia harus berbadan 
hukum Indonesia dan beroperasi di Indonesia. 

 
Pasal 14 

 
(1) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 13 wajib menyediakan informasi yang sepatutnya kepada 
para pengguna jasanya yang meliputi : 
a.  Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan;   
b.  Hal-hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data 

pembuatan tanda tangan elektronik; 
c. Hal-hal yang dapat menunjukkan keberlakuan dan keamanan 

tanda tangan elektronik;  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi 

elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK 

 
Pasal 15 

 
(1) Informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh 

penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan 
beroperasi sebagaimana mestinya. 

(2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya.   

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
dalam hal dapat dibuktikan adanya pihak tertentu yang melakukan 
tindakan sehingga sistem elektronik sebagaimana dimaksud ayat 
(1) tidak beroperasi sebagaimana mestinya.  

 
Pasal 16 

 
(1)  Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, 

setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengoperasikan 
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sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai 
berikut: 
a.  dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah 
berlangsung; 

b.  dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, 
ketersediaan, dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam 
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 

c.  dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 

 
d.  dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan 

dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami 
oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem 
elektronik tersebut; dan  

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga 
kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau 
petunjuk tersebut; 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
BAB V 

TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 

Pasal 17 
 

(1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam 
lingkup publik maupun privat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi 
elektronik yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

 
Pasal 18 

 
(1)  Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik 

mengikat para pihak. 
(2)  Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang 

berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. 
(3)  Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi 

elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada 
asas-asas Hukum Perdata Internasional. 

(4)  Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum 
pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin 
timbul dari transaksi elektronik. 
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(5)  Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, 
arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang 
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari 
transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata 
Internasional. 

 
Pasal 19 

 
Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan 
sistem elektronik yang disepakati. 
 

Pasal 20 
 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi elektronik terjadi 

pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah 
diterima  dan disetujui penerima.  

(2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan 
penerimaan secara elektronik. 

 
Pasal 21 

 
(1)  Pengirim maupun penerima dapat melakukan sendiri transaksi 

elektronik, atau melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau 
melalui Agen Elektronik. 

(2)  Kecuali diperjanjikan lain, pihak yang bertanggung jawab atas 
segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut: 
a. apabila dilakukan sendiri, menjadi tanggung jawab para pihak 

yang bertransaksi; 
b. apabila dilakukan melalui pemberian kuasa, menjadi tanggung 

jawab pemberi kuasa; 
c. apabila dilakukan melalui Agen Elektronik, menjadi tanggung 

jawab Penyelenggara Agen Elektronik. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak 

berlaku jika dapat dibuktikan terdapat pihak tertentu yang 
melakukan tindakan secara ilegal yang mengakibatkan Agen 
Elektronik dimaksud tidak beroperasi sebagaimana mestinya.   

 
Pasal 22 

 
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu wajib menyediakan fitur 

pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan 
penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam 
proses transaksi.  
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik 
tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

 
 
 

BAB VI 
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI (PRIVASI) 

 
Pasal 23 

 
(1) Setiap orang berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip 

pendaftar   pertama.  
(2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar 
prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak 
orang lain. 

(3) Setiap orang yang dirugikan karena penggunaan nama domain 
secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan 
pembatalan nama domain dimaksud.   

(4) Pengelola nama domain dapat dibentuk baik oleh masyarakat 
maupun Pemerintah. 

(5)  Pengelola nama domain yang berada diluar wilayah Indonesia dan 
nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. 

(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola nama domain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal  24 

 
Informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain 
situs internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya 
dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 25 

 
Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 
menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas 
persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan.  
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BAB VII 
PERBUATAN YANG DILARANG 

 
Pasal 26 

 
Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki 
muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, dan atau tindak kekerasan 
melalui komputer atau sistem elektronik. 
 

Pasal 27 
 

Setiap orang dilarang:  
(1) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 

elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, 
mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam 
komputer dan atau sistem elektronik. 

(2) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, 
mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik 
pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau 
dilindungi.  

(3) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, 
mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan 
nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan 
gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan 
dengan subyek Hukum Internasional. 

 
Pasal 28

 
Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang 
menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, 
komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi 
rusak. 

 
Pasal 29 

 
Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer 
dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui 
wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh 
informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi 
oleh negara. 

 
Pasal 30 

 
Setiap orang dilarang: 
(1) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 

elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;  
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(2) menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui 
wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang 
dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan atau 
sistem elektronik tersebut menjadi rusak. 

(3) menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui 
wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang 
dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan 
atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak. 

(4) mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan 
atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah. 

 
Pasal 31 

 
Setiap orang dilarang:  
(1) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 

elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya 
untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi 
keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga 
keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau 
yang mengandung data laporan nasabahnya. 

(2) Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu 
kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak 
dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan 

 
Pasal 32 

 
Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer 
dan atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau 
lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui 
wewenangnya, untuk disalah gunakan, dan atau untuk mendapatkan 
keuntungan daripadanya. 
 

Pasal 33 
 
Setiap orang dilarang:  
(1) menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode 

akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, 
yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem 
elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat 
mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan 
dan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar 
negeri. 

(2) Menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode 
akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, 
yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem 
elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan atau 
sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah. 
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Pasal 34 
 
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam rangka hubungan 
internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem 
elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah 
yurisdiksi Indonesia. 
 
 

BAB VIII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Pasal 35 

 
Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap 
pihak yang menggunakan teknologi informasi yang berakibat 
merugikan masyarakat. 

 
Pasal 36 

 
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui 
lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB IX 
PERAN PEMERINTAH   

 
Pasal 37 

 
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi 

elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis 
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi 
elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. 

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data 
elektronik strategis yang wajib dilindungi. 

(4) Instansi atau Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
membuat dokumen elektronik dan backup elektroniknya serta 
menghubungkannya ke Pusat Data tertentu untuk kepentingan 
pengamanan data tersebut. 

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pasal (3) membuat 
dokumen elektronik dan backup elektroniknya sesuai dengan 
keperluan perlindungan data yang dimilikinya 
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(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah  sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan (4)   diatur dengan 
Peraturan Presiden  

 
 

BAB X 
PERAN MASYARAKAT 

 
Pasal 38 

 
(1) Masyarakat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi 

informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan informasi 
elektronik serta transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan 
undang-undang ini  

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat. 

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi   
konsultasi dan mediasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 
 

BAB XI 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN 

DI SIDANG PENGADILAN 
 

Pasal 39 
 

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan 
ketentuan dalam undang-undang ini. 

 
Pasal 40 

 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang informasi dan 
transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum 
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
informasi dan transaksi elektronik. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi; 
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b. memanggil orang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang teknologi informasi;  

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
teknologi informasi; 

d. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha 
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi 
informasi; 

e. melakukan pemeriksaan alat dan atau sarana yang berkaitan 
dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan 
untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi; 

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang 
diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak 
pidana di bidang teknologi informasi; 

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau 
sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan 
secara menyimpang dari ketentuan yang berlaku; 

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan 
terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi; 

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang 
teknologi informasi; 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) memberitahukan penyidikan yang sedang dilaporkannya dan 
melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia. 

 
Pasal 41 

 
Alat bukti pemeriksaan dalam undang-undang ini meliputi: 
 
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku; 
b. alat bukti lain berupa Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik 

sebagaimana dimaksud  dalam pasal 1 ayat (3) dan ayat (14) dan 
pasal 5 ayat (1) sampai dengan (3) 

 
 

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 42 

 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-. 
(satu milyar rupiah). 
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(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam   Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah). 

 
Pasal 43 

 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000.,- 
(seratus juta rupiah). 
 

Pasal 44 
 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana. 

 
Pasal 45 

 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat 
(2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), atau Pasal 
34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan 
atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.,- (dua milyar rupiah). 
 

Pasal 46
 
Setiap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda 
paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 

 
Pasal 47 

 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, atau Pasal 33 ayat (1), 
pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.,- (dua milyar 
rupiah). 
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BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 48 

 
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan 
perundang-undangan dan kelembagaan-kelembagaan yang 
berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak 
bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. 
  

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 49 

 
(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

 
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 

2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini. 
 
 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal :………………………… 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
             Ttd. 

 
      DR. H. SUSILO BAMBANG    
             YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal ………………………………………. 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN….. NOMOR 
.…… 

 
PENJELASAN 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR…. TAHUN …. 

TENTANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 
 
 
 

I. UMUM 
 

Teknologi informasi dan komunikasi  telah mengubah baik 
prilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. 
Perkembangan teknolgi informasi telah pula menyebabkan 
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan 
menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung 
demikian cepat.  Teknologi informasi saat ini menjadi pedang 
bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi 
peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, 
sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal 
dengan Hukum Siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai 
padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional 
digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan 
teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum 
Teknologi Informasi  (Law of Information Technology) Hukum Dunia 
Maya  (Virtual World Law)  dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah 
tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan 
teknologi informasi berbasis virtual. Persoalan hukum yang 
seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan transaksi secara 
elektronik, pembuktian, dan hal-hal yang terkait dengan perbuatan 
hukum yang dilaksanakan melalui sarana elektronik.  

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas 
penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang 
bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik 
sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan 
dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat 
kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, 
aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia 
manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi 
maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun 
misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan 
di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor 
yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum 
terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara 
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komprehensif, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga 
ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan 
dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. 
Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, 
bahkan sangat dahsyat. Teknologi infomasi telah menjadi 
instrumen efektif dalam perdagangan global. 

Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-
masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah 
menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang 
telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring 
dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi 
informasi. 

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat  dikategorikan 
sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis  
untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk 
mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum 
konvensional  untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab 
jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-
hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan 
virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya 
bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus 
dikualifikasikan pula  sebagai orang yang telah  melakukan  
perbuatan  hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce 
antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang 
kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat 
di atas kertas. 

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan 
di cyberspace, pertama adalah pendekatan hukum, pendekatan 
teknologi, dan pendekatan sosial budaya-etika. Untuk mengatasi 
gangguan keamanan pendekatan hukum sifatnya mutlak dilakukan, 
sebab tanpa suatu kepastian hukum persoalan pemanfatan 
teknologi informasi tidak dapat secara optimal dilakukan. 

 
  

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
         Cukup jelas. 

  
 Pasal 2 
        Undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak 

semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di 
Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia 
tetapi berlaku juga untuk perbuatan hokum yang dilakukan di 
luar wilayah Indonesia baik oleh WNI maupun oleh WNA yang 
memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat transaksi 
elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal 
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sehingga pendekatan hukumnya tidak lagi menggunakan 
pendekatan konvensional tetapi menggunakan prinsip-prinsip 
lex informatica. 

 
 
Pasal 3 

Asas kepastian hukum berarti memberikan suatu landasan 
hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 
transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung 
penyelenggaraannnya mendapatkan pengakuan hukum di 
dalam dan di luar pengadilan; 
Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses 
berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

 Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus 
memperhatikan segenap aspek yang berpotensi 
mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam 
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. 
Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak 
bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian 
kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain 
tersebut; 
Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan 
teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan 
teknologi di masa mendatang. 

         
Pasal 4 
       Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
 Ayat (1) 

         Cukup jelas 
 Ayat (2) 

 Cukup jelas 
Ayat (3) 

  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
        Cukup jelas 
 
Pasal 6 

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan atau 
dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada 
hakekatnya informasi dan atau dokumen dapat dituangkan 
dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam 
lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan 
salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem 
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elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara 
penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak 
dapat lagi dibedakan dengan salinannya. 
Pengertian telah terpenuhi dalam pasal ini pada dasarnya 
tidak secara serta merta terjadi, melainkan tetap 
memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang terkait dengan 
informasi tertulis tersebut, antara lain:  
(a) pesan yang dimaksud dalam informasi elektronik tersebut 

tidak berubah isinya dalam proses penyimpanan, 
pengiriman, penerimaan, dan tampilannya;  

(b) informasi elekronik tersebut dapat ditelusuri 
keberadaannya;  

(c) informasi elektronik tersebut memiliki makna tertentu 
atau menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud oleh 
penggunannya.             

 
Pasal 7 
 Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi dan atau 

dokumen elektronik dapat dipergunakan sebagai alasan 
timbulnya suatu hak. 

 
  Pasal 8 

         Ayat (1)   
 Cukup jelas 
         Ayat (2)   
 Cukup jelas 
         Ayat (3)   
 Cukup jelas 
         Ayat (4)   
 Cukup jelas 
 
Pasal 9   
          Yang dimaksud produk meliputi barang dan jasa. 
 
Pasal 10  
         Ayat (1)   

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa 
pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara 
elektronik layak melakukan usahanya setelah melalui 
penilaian dan audit dari suatu badan yang berwenang. 
Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukan 
dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada 
home page pelaku usaha tersebut.    
Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat dibentuk baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat yang memiliki komitmen 
terhadap perlindungan konsumen. 

 Ayat (2)  
Cukup jelas. 
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Pasal 11 
Ayat (1) 

Undang-undang ini memberikan pengakuan secara 
tegas bahwa tanda tangan elektronik meskipun hanya 
merupakan suatu kode akan tetapi memiliki kedudukan 
yang sama dan sejajar dengan tanda tangan manual 
pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan 
akibat hukum.  

  Persyaratan sebagaimana dalam pasal ini adalah 
persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam 
setiap tanda tangan elektronik. Dengan demikian, pasal 
ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa 
saja untuk mengembangkan metode, teknik, atau 
proses pembuatan tanda tangan elektronik. 

Ayat (2) 
Peraturan Pemerintah dimaksud antara lain mengatur 
tentang teknik, metode, sarana atau proses pembuatan 
tanda tangan elektronik. 

Pasal 12 
        Ayat (1) 

 Cukup jelas 
  Ayat (2) 
                 Cukup jelas 
  Ayat (3) 
                 Cukup jelas 
 
Pasal 13 
           Ayat (1) 

Cukup jelas 
           Ayat (2) 
                 Cukup jelas  
           Ayat (3) 
                 Cukup jelas  
 
Pasal 14 
         Ayat (1) 

          Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah 
informasi yang minimal harus dipenuhi oleh setiap 
penyelenggara tanda tangan elektronik. 

  Ayat (2) 
    Cukup jelas            
 
Pasal 15 
          Ayat (1) 

  Andal artinya sistem elektronik tersebut memiliki 
kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan 
penggunaannya. 
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 Aman artinya sistem elektronik tersebut terlindungi 
baik secara fisik mapun non fisik. 
Beroperasi sebagaimana mestinya artinya sistem 
elektronik tersebut memiliki kemampuan sesuai 
spesifikasinya. 

        Ayat (2) 
         Yang dimaksud dengan bertanggung-jawab artinya ada 

subyek hukum yang bertanggung-jawab terhadap 
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. 

  Ayat (3) 
         Cukup jelas. 

 
Pasal 16 
        Ayat (1)  
    Cukup jelas 
  Ayat (2) 
    Cukup jelas 
 
Pasal 17 

Ayat (1) 
 Undang-undang ini memberikan peluang yang sebesar-

besarnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi di 
kalangan pemerintah (e-government), baik di kalangan 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan 
secara bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat 
diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
masyarakat maka pemanfaatan teknologi informasi 
harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik dan efektif. 

  Ayat (2) 
         Cukup jelas. 
 
Pasal 18 
           Ayat (1) 
    Cukup jelas 

                Ayat (2) 
                     Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam 

kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara 
elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini 
mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak 
tersebut. 

   Pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat 
dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing 
dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip 
Hukum Perdata Internasional (HPI).  
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 Ayat (3) 
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, maka penetapan 
hukum yang berlaku dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip atau asas-asas Hukum Perdata Internasional 
yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku 
pada kontrak tersebut. 

 Ayat (4) 
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak 
internasional termasuk yang dilakukan secara 
elektronik adalah forum yang dipilih oleh para pihak. 
Forum itu dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau 
forum penyelesaian sengketa alternatif.  

 Ayat (5) 
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum 
maka akan berlaku kewenangan forum berdasarkan 
prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum Perdata 
Internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas the 
basis of presence (tempat tinggal tergugat) dan 
principle of effectiveness (efektivitas yang menekankan 
pada tempat dimana harta-harta tergugat berada) 

 
Pasal 19 
          Yang dimaksud dengan disepakati dalam pasal ini juga 

mencakup kesepakatan mengenai prosedur-prosedur yang 
terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. 

 
Pasal 20 
         Ayat (1)  
   Transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan 

antara para pihak yang dapat berupa antara lain 
pengecekan data, identitas, Nomor Identifikasi Pribadi 
(Personal Identification Number/PIN) atau Kode Akses 
(password). 

  Ayat (2)  
    Cukup jelas 
 
Pasal  21 
         Ayat (1) 

        Yang dimaksud dengan dikuasakan dalam ketentuan 
ini sebaiknya dinyatakan dalam satu surat kuasa. 

        Ayat (2) 
                 Cukup jelas 
 Ayat (3) 
                 Cukup jelas 
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Pasal 22 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan fitur adalah fasilitas yang 
memberikan kesempatan kepada pengguna Agen 
Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi 
yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan 
(cancel), edit, konfirmasi ulang, dan lain-lain.  

        Ayat (2) 
                 Cukup jelas 

           
Pasal 23 

 Ayat (1)  
Nama domain merupakan alamat atau jati diri 
seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan 
usaha, yang perolehannya didasarkan kepada 
pendaftar pertama (first come first serve). 
Prinsip pendaftar pertama (first come first serve) 
berbeda antara ketentuan dalam nama domain dengan 
bidang Hak Kekayaan Intelektual, karena tidak 
diperlukan adanya pemeriksaan substantif seperti 
dalam pendaftaran merek dan paten.   

 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain 
misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan 
hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan sejenisnya 
yang pada intinya merugikan orang lain.  

   Ayat (3) 
                  Cukup jelas 
         Ayat (4) 
                  Cukup jelas 
   Ayat (5) 

 Cukup jelas 
         Ayat (6) 
                  Cukup jelas 
 
Pasal 24 

Program komputer sebagai bagian penting dari sistem 
teknologi informasi mendapat pengaturan dalam undang-
undang ini. Program komputer yang dilindungi tersebut tidak 
hanya mencakup program-program komputer yang telah 
dipublikasikan tetapi juga mencakup program-program yang 
masih berbentuk rumusan awal ataupun berupa kode-kode 
tertentu yang bersifat rahasia seperti halnya personal 
identification number (PIN). Undang-undang ini juga 
melindungi kompilasi data atau materi lain yang dapat dibaca 
yang karena seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya 
intelektual. 
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Pasal 25          
Dalam pemanfaatan teknologi informasi, Hak Pribadi (privacy 
right) merupakan perlindungan terhadap data seseorang yang 
mengandung pengertian sebagai berikut : 
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan 

pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. 
b.  Hak Pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi 

dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-matai.  
c.  Hak Pribadi merupakan Hak untuk mengawasi akses 

informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. 
 
Pasal 26      
  Cukup jelas. 

  
 Pasal 27 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas. 
  Ayat (2) 

Secara teknis hal-hal tersebut dapat dilakukan antara 
lain dengan :  
a. melakukan komunikasi, mengirimkan, 

memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan 
hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak 
untuk menerimanya; atau  

b. dengan sengaja menghalangi agar informasi-
informasi dimaksud tidak dapat diterima atau gagal 
diterima oleh yang berwenang menerimanya 
dilingkungan pemerintah 

  Ayat (3) 
   Cukup jelas. 
 

 Pasal 28 
 Cukup jelas.   

  
 Pasal 29 

 Kategori komputer yang dilindungi, yaitu : 
a. Eksklusif khusus : untuk lembaga finansial Pemerintah, 

atau walaupun tidak secara eksklusif digunakan seperti 
hal tersebut namun berhubungan dengan kegiatan 
tersebut, atau apabila terjadi penyalahgunaan dari suatu 
komputer  yang dapat berakibat terhadap kegiatan 
lembaga finansial pemerintah. 

b. Secara luas : digunakan oleh Negara atau untuk 
berkomunikasi dan berniaga dengan pihak lainnya di luar 
negeri. 

 
Pasal 30 
 Ayat (1) 
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  Cukup jelas.   
 Ayat (2) 
  Cukup jelas.   
 Ayat (3) 
  Cukup jelas.   
 Ayat (4) 
  Cukup jelas.   

 
Pasal 31 

Ayat (1)  
Catatan keuangan (financial records) adalah segala 
informasi atau catatan dan hal-hal yang berasal dari 
suatu lembaga keuangan atau yang berhubungan 
dengan pelanggan dari lembaga tersebut. 

  Ayat (2) 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 32 

 Cukup jelas 
  

Pasal 33 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas.   

  Ayat (2) 
  Cukup jelas.   

 
 Pasal 34 
  Cukup jelas. 
 
 Pasal 35
             Sekelompok orang dapat melakukan gugatan secara 

perwakilan atas nama masyarakat lainnya yang dirugikan 
tanpa harus terlebih dahulu memperoleh surat kuasa 
sebagaimana lazimnya kuasa hukum. 
Gugatan secara perwakilan dimungkinkan apabila telah 
dipenuhinya hal-hal sebagai berikut : 
1. Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, 

sehingga apabila gugatan tersebut diajukan secara  
perorangan  menjadi tidak efektif.  

2. Sekelompok masyarakat yang mewakili harus  mempunyai 
kepentingan yang sama dan  tuntutan yang sama dengan 
masyarakat yang diwakilinya, serta  sama-sama 
merupakan korban  atas suatu perbuatan dari orang atau 
lembaga  yang sama. 
Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan 
perwakilan  dapat diajukan untuk mengganti kerugian-
kerugian yang telah diderita,  biaya pemulihan atas 
ketertiban umum,  dan norma-norma kesusilaan yang telah 
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terganggu, serta biaya perbaikan atas kerusakan-
kerusakan yang diderita  sebagai akibat langsung dari 
perbuatan tergugat.  
Gugatan yang diajukan bukan merupakan tuntutan 
membayar ganti rugi, tetapi hanya sebatas : 
a. Permohonan kepada pengadilan untuk memerintahkan 

seseorang melakukan tindakan hukum tertentu berkaitan 
dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan tetap 
tidak mengabaikan aspek kepentingan layanan publik 
yang harus tetap dilakukan dari pihak tergugat.  

b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan 
melanggar hukum akibat tindakannya yang merugikan 
masyarakat. 

c.  Memerintahkan seseorang untuk memperbaiki hal-hal 
yang terkait dengan prikehidupan pokok masyarakat 
yang dilanggarnya.  

 
Pasal 36 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas.   

  Ayat (2) 
  Cukup jelas.   
 
Pasal 37 

Ayat (1)  
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

Ayat (2) 
Lembaga peran serta masyarakat dimaksud antara lain 
termasuk asosiasi yang bergerak di bidang teknologi 
informasi, asosiasi profesi teknologi informasi, asosiasi 
produsen peralatan teknologi informasi, asosiasi 
pengguna jaringan dan jasa teknologi informasi, 
Lembaga swadaya masyarakat dan kelompok 
akademisi di bidang teknologi informasi. 
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Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 39 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
  Ayat (1) 

Prosedur penunjukan dan pengusulan Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman dan HAM 
dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Pada tingkat Pusat dilakukan oleh Menteri 

Komunikasi dan Informasi 
b. Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur 

melalui Menteri Komunikasi dan Informasi 
c. Pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala 

Daerah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi. 
Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud di atas 
dilakukan oleh Menteri setelah mendengarkan 
pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri. 

  
 Ayat (2) 

Pelaksanaan wewenang PPNS tersebut harus dilakukan 
berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana dengan 
koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara RI. 
Dalam keadaan tertentu dimana PPNS memandang 
perlu untuk dilakukan upaya paksa yang bukan 
menjadi kewenangannya, segera meminta bantuan 
kepada Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa 
yang diperlukan tersebut. 
 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 
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Yang dimaksud “ahli” adalah seseorang yang 
memiliki keahlian khusus di bidang teknologi 
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara akademis mengenai pengetahuannya 
tersebut Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

 
Ayat  (3) 

Pelaksanaan penyidikan dalam rangka penegakan 
hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi 
informasi tetap berada dalam koordinasi Penyidik 
Kepolisian Republik Indonesia.  
Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia meliputi pemberian 
petunjuk dan bantuan yang berkaitan dengan teknik 
dan taktik penyidikan, tindakan hukum dalam rangka 
penyidikan, termasuk penyerahan Berkas Perkara, 
tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum 
dilakukan melalui Penyidik Kepoisian Negara Republik 
Indonesia. 

 
Pasal 41 
 Cukup jelas 
 
Pasal 42 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 
Pasal 43 
 Cukup jelas 
 
Pasal 44 
       Ayat (1) 
        Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
 Cukup jelas 
 
Pasal 46 
 Cukup jelas 

 
 Pasal  47 
          Cukup jelas 
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 Pasal  48 
          Cukup jelas  
 
 Pasal  49 
  Ayat (1) 
           Cukup jelas  
  Ayat (2) 
    Cukup jelas 

    
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR..............….…………… 
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