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Pendahuluan

Dunia kini dibanjiri informasi yang cepat, 

akurat dan sempurna begitupula kegiatan-

kegiatan bisnis telah berbasis e-commerce

bahkan dalam politik dan demokrasi 

partisipasi publik dan menegemen telah 

meningkat pula dengan memanfaatkan 

basis internet berupa e-goverment dan e-

democracy.
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Kejahatan Model Baru

 Kejahatan berbasis pemanfaatan teknologi 
informasi pun mengalami percepatan yang luar 
biasa yang pola, cara dan modelnya beragam 
yang merugikan bukan saja secara finansial, 
tetapi juga sosial, budaya dan politik.
Cybercrime secara umum dapat diartikan 
sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau 
tanpa hak berbasis teknologi informasi atau 
dengan memakai komputer dan/atau jaringan 
komputer sebegai sarana atau alat sehingga 
menjadikan komputer dan/atau jaringannya 
sebagai obyek maupun subyek tindak pidana 
yang dilakukan dengan sengaja. 
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Tipologi Kejahatan

 Pertama, mengandung kekerasan (cybercrime with 
violence), yang tergolong ini adalah Cyberterrorism, 
Assault by Threat (serangan dengan ancaman), 
Cyberstalking (penguntitan di Internet), Child 
Pornography (pornografi anak). 

 Kedua, tanpa kekerasan (cyber without violence), 
diantaranya adalah: Cybertrespass (memasuki jaringan 
tanpa izin), Cybertheft (mencuri informasi), Cyberfraud
(Penipuan di internet), Destructive Cybercrimes
(merusak jaringan), Cyber Prostitute Ads (iklan internet 
prostitusi), cybergambling (perjudian di Internet), Cyber 
Drugs Sales (penjualan obat & narkotika di internet), dan 
Cyber Laundering (pencucian uang).
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Respon Cybercrime Dunia

Saat ini hampir seluruh negara-negara di 

dunia telah memiliki UU yang mengatur 

tentang cybercrime ini dengan berbagai 

macam model dan variasi.  Berdasarkan 

pada Convention on Cybercrime yang 

ditandatangi di Budhapest (Hungaria) 

pada tanggal 23 November 2001. Paling 

tidak 70 negara telah memberlakukan 

cyberlaw di negaranya. 
www.jamalwiwoho.com



Pokok Masalah

 Bagaimana desain kebijakan kriminalisasi yang dianut 
oleh UU No.11/2008, terutama dalam model 
pengaturannya yang dikaitkan dengan isu-isu global, 
soal pengaturan kriminalisasi dan pemberian sanksi ? 

 Apakah kebijakan kriminalisasi yang dianut oleh UU 
No.11/2008 itu telah sesuai dengan teori-teori kebijakan 
kriminal ?

 Desain kebijakan kriminalisasi apa yang mesti dilakukan 
agar UU No.11/2008 ini dapat berlaku secara efektif, bila 
dibandingkan dengan pengaturan Cybercrimes yang 
dilakukan beberapa negara ? 
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Teori Kriminalisasi “Penal Policy”

Prof.Sudarto, Kebijakan kriminalisasi 
(penal policy): “pengaturan atau 
penyusunan secara rasional usaha-usaha 
pengendalian kejahatan oleh masyarakat. 
Karena itu penggunaan hukum pidana 
hendaknya dilihat dalam hubungan 
keseluruhan politik kriminal atau (social 
defence planning) yang inipun merupakan 
bagian integral dari rencana 
pembangunan nasional”.
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Prof.Muladi

Tujuan akhir dari politik kriminal ialah, 
perlindungan masyarakat, untuk mencapai 
tujuan utama yang sering disebut dengan 
berbagai istilah misalnya, “kebahagiaan 
warga masyarakat/penduduk” (happiness 
of citizens), kehidupan kultural masyarakat 
yang menyegarkan (a wholesome and 
cultural living), “keseimbangan masyarakat 
(social welfare) atau untuk mencapai 
“keseimbangan” (equality).
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Prof.Barda Nawawi Arief

Penal Policy perlu dilakukan dalam dua 

bentuk: 

Pertama, melalui pendekatan integral 

antara kebijakan penal dan non penal.

Kedua, melalui pendekatan kebijakan dan 

pendekatan nilai dalam penggunaan 

hukum pidana.
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Prof. Sudarto kebijakan kriminal memiliki 

setidaknya tiga arti.

 Pertama, dalam arti sempit, ialah keselurhan asas dan 
metode yang menjadi dasar reaksi terhadap 
pelanggaran hukum berupa pidana. 

 Kedua, dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari 
aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara 
kerja dari pengadilan dan polisi. 

 Ketiga, dalam arti paling luas, adalah keseluruhan 
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan 
dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk 
menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 
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B. Teori Ketelitian dan Ketepatan 

dalam Kebijakan Kriminalisasi

 Prof.Bassiouni, Dalam mengkriminalisasi sesuatu harus 
diperhatikan:

 Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan 
pembangunan nasional.

 Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau 
ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan 
”perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan 
yang mendatangkan kerugian warga msayarakat.

 Penggunaan hukum pidana harus pula 
memperhitungkan prinsip ”biaya dan hasil” (cost benefit 
principle);

 Penggunaan hukum pidana memperhatikan kapasitas 
atau kemampuan daya kerja badan-badan penegak 
hukum sampai ada kelampauan beban tugas.
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Yenti Ganarsih, alasan munculnya kriminalisasi diharuskan 

munculnya beberapa indikasi:

adanya korban;

kriminalisasi bukan semata-semata-mata 

ditujukan untuk pembalasan

harus berdasarkan asas ratio prinsiple dan

adanya kesepakatan sosial (public 

support).
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Prinsip Good Penal Policy Versi ”Organization for 

Economic Co-operation and Development” (OECD):

 Ultima Ratio Principle.

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata 
pamungkas. Namun kenyataannya, kecenderungan dunia 
internasional kini sudah mengarahkan hukum pidana juga sebagai 
primum remedium/dikedepankan, malahan dalam hal ini 
mengutamakan pidana denda yang sekaligus dapat digunkana 
sebagai dana pembangunan di suatu negara.

 Precision Principle.

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti mengambarkan suatu 
tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan 
umum harus dihindari.

 Clearness Principle.

Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas 
dalam ketentuan hukum pidana.

www.jamalwiwoho.com



Lanjutan

 Principle of Defferntiation

Harus jelas perbedaan yang satu dengan yang lain. Hindari 
perumusan yang bersifat global/terlalu luas, multipurpose atau all 
embracing.

 Principle of Intent

Tindakan yang dikriminalisasikan haruslah dengan dolus (intention),
sedangkan untuk tindakan culpa (negligence) harus dinyatakan 
dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran 
kriminalisasinya.

 Principle of Victim Application

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan 
atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus 
diatur dalam rangka pidana dan pemidanaan.
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Pembahasan

 A.Peta Cybercrime di Indonesia

Pengguna internet di Indonesia, tumbuh lebih 

dari 1.000 persen dalam 10 tahun terakhir. 

Tahun 2008, total pengguna internet mencapai 

25 juta. Jumlah ini memang masih terbilang kecil 

bila dibandingkan dengan total penduduk 

Indonesia yang mencapai 237,5 juta jiwa atau 

berkisar 10 persen saja. Di Cina, pengguna 

internet mencapai 253 juta atau 19 persen dari 

jumlah populasi.
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Tifatul Sembiring

 “Indonesia termasuk negara pengakses situs 

porno terbesar di dunia. Situs berita Antara 

melansir, situs-situs berbau pornografi diunduh 

oleh sekitar 28.258 orang per detik. Bahkan, 

berdasarkan hasil riset yang dilansir oleh 

TopTenRe-views, setiap detik, situs porno 

menyedot lebih dari 3.075,64 dolar AS.

Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, 

dan Medan sebagai pusat konsentrasi 

pengguna internet”. 

www.jamalwiwoho.com



Kasus cybercrime di Indonesia ada tiga jenis 

berdasarkan modusnya:

1. Pencurian Nomor Kartu Kredit.

Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid Informatika KADIN), penyalahgunaan 
kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus cybercrime 
terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. 
Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa 
dilakukan secara fisik atau on-line. Nama dan kartu kredit orang lain yang 
diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel atau segala tempat yang 
melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di 
aplikasi pembelian barang di internet.

2. Memasuki, memodifikasi atau merusak homepage (hacking)

Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum 
separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia baru sebatas masuk 
ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan 
memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri 
hacker sudah memasuki sistemperbankan dan merusak data base bank.

3. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming.

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail.
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Membedah UU No.11/2008 tentang ITE

 Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008  tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdiri dari 
XIII Bab dan 54 Pasal bila dirinci terdiri dari: Ketentuan 
Umum (Pasal 1-2), Asas dan Tujuan (Pasal 3-4), 
Informasi, Dokumentasi dan Tanda Tangan Elektronik 
(Pasal 5-12), Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik dan 
Sistem Informasi (Pasal 13-16), Transaksi Elektronik 
(Pasal 17-22), Nama Domain, Hak Kekayaan 
Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (Pasal 23-26), 
Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 27-37), Penyelesaian 
Sengketa (Pasal 38-39), Peran Pemerintah dan Peran 
Masyarakat (Pasal 40-41), Penyidikan (Pasal 42-44), 
Ketentuan Pidana (Pasal 45-52), Ketentuan Peralihan 
(Pasal 53), dan Penutup (Pasal 54). 
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Content Rumpun Hukum

 Jika dibedah maka dalam UU ITE ini terdapat 

sejumlah kaidah-kaidah yang merupakan 

pembagian dalam rumpun hukum, yakni kaidah 

hukum pidana yaitu pada Pasal 45 sampai 

dengan Pasal 52. Kaidah hukum administrasi 

tercermin dari Pasal 10, kaidah hukum Perdata 

tersedia melalui Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat 

(2), Pasal 18 ayat (1) Pasal 19 Pasal 20, dan 

kaidah hukum internasional tercermin dari 

munculnya Pasal 18 ayat (2) dan (3).
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Kriminalisasi & Sanksi Pidana

 Kualifikasi kejahatan yang diatur dalam UU ITE ini sebagaimana dijelaskan 
pada ketentuan Bab VII (pasal 27-37).

 Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan). 
Pelanggaran terhadap Pasal ini dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan 
Permusuhan) Pelanggaran terhadap Pasal ini dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti) Pelanggaran 
terhadap Pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
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Lanjutan

 Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking) 
Pelanggaran terhadap Pasal ini dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun, 7 (tujuh) tahun, 8 (delapan) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp6.00.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah) - 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

 Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi), 
Pelanggaran terhadap Pasal ini dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi 
Rahasia), Pelanggaran terhadap Pasal ini dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam)-10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupaih)-
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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Lanjutan

 Pasal 33 (Viru, Membuat Sistem Tidak Bekerja 
(DOS)), Pelanggaran terhadap Pasal ini dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen 
Otentik(phising?)), Pelanggaran terhadap Pasal ini 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
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ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINALISASI

1. Aspek Kebijakan Kriminalisasi Cybercrime

 Membaca dari pasal-pasal yang tersedia dalam UU 
ITE ini tampak bahwa kriminalisasi atau kualifikasi 
kejahatan yang dianut hampir mendekati jenis-
jenis kriminalisasi yang tertuang dalam 
Convention on Cybercrime 2001 yang 
ditandatangani di Budapest Hongaria, namun tidak 
memasuk unsur kriminalisasi terhadap eksploitasi 
kejahatan terhadap anak terutama aspek 
pelanggaran pornografi terhadap anak. Oleh 
karena itu aspek pornografi terhadap anak tidak 
diatur spisifik dalam satu pasal tersendiri.
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cyber crime menurut Convention on Cyber Crime 
2001 di Bunapest Hongaria

 Illegal access: 

 Illegal interception.

 Data interference.

 System interference.

 Misuse of Devices.

 Computer related Forgery.

 Computer related Fraud.

 Child Pornografi
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2. Model Pengaturan Cyberlaw yang 

Dianut

 Prof.Widodo, saat ini Paling tidak 70 negara telah 
memberlakukan cyberlaw di negaranya. Dengan empat 
alternatif pengaturan:

(1) memberlakukan KUHP konvensional dengan 
memperluas istilah-istilah tertentu melalui penafsiran 
hukum.

(2) melakukan amandemen KUHP.

(3) menerbitkan peraturan perundang-undangan secara 
khusus yang mengatur kejahatan yang berhubungan 
dengan komputer.

(4) mengamandemen KUHP sekaligus menerbitkan UU 
khusus mengatur cybercrime.
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3.Asas Hukum Yang Baik dan 

Globalisasi Hukum

 Kriminalisasi dalam UU ITE ini terdapat kelemahan fatal yang 
tercermin di hampir  keseluruhan Bab VII Perbuatan yang 
dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan, Pasal 27 ayat (1) masalah 
kesusilaan, dimana persoalan ini sangat multitafsir terutama dalam 
soal standar yang dipergunakan untuk mengukur standar kesuliaan. 

 Ayat (2) soal muatan perjudian juga tidak tersedia definisi 
secara cermat dalam UU ITE ini sehingga berakibat multiinterpretasi 
terhadap muatan perjudian berikut standar maksimal dan minimal 
muatan perjudian itu, terutama jumlah keuntungannnya, modelnya 
dan tempatnya. 

 Ayat (3) soal muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 
baik. Ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, 
mengeluarkan pendapat dan bisa menghambat kreativitas dalam 
ber-internet, terutama para bloger, pasal ini dan ayat ini dianggap 
membatasi hak asasi manusia (HAM).
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Tidak Mengatur Phising

 Dari sejumlah isi UU ITE ini dari aspek 
kriminalisasi belum memasukkan kualifikasi 
kejahatan Phising, yakni kegiatan memancing 
pemakai komputer di internet (user) agar mau 
memberikan informasi data diri pemakai 
(username) dan kata sandinya (password) pada 
suatu website yang sudah di-deface. Phising
biasanya diarahkan kepada pengguna online 
banking. Isian data pemakai dan password yang 
vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi 
milik penjahat tersebut dan digunakan untuk 
belanja dengan kartu kredit atau uang rekening 
milik korbannya
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Tidak Mengatur Spamming

 Belum mengkualifikasikan kejahatan Spamming, yakni 
pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-
mail) yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga 
sebagai bulk email atau junk e-mail alias “sampah”. 
Meski demikian, banyak yang terkena dan menjadi 
korbannya. Yang paling banyak adalah pengiriman e-
mail dapat hadiah, lotere, atau orang yang mengaku 
punya rekening di bank di Afrika atau Timur Tengah, 
minta bantuan netters untuk mencairkan, dengan janji 
bagi hasil. Kemudian korban diminta nomor rekeningnya, 
dan mengirim uang/dana sebagai pemancing, tentunya 
dalam mata uang dolar AS, 

www.jamalwiwoho.com



Not Good Regulation

Aspek Harmonisasi Politik Global

Melihat betapa penuh multitafsir dan 
ambigu dalam penentuan kriminalisasi 
dalam UU ITE ini maka jelaslah bahwa ia 
bertentangan dengan prinsip-prinsip 
pembuatan UU yang baik sesuai 
rekomendasi model law yang dirancang 
Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD 
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4. Aspek Sanksi Pidana

 Ancaman pidana pada pasal-pasalnya teramat 
tinggi dan tidak memiliki standar yang cukup 
jelas, mengapa kejahatan-kejahatan yang 
dikriminalisai dalam UU ITE. Padahal dalam 
teori pemidanaan haruslah diperjelas pada 
tingkat keseriusan kejahatan dan dampak dari 
kejahatan ini terhadap korban. Apakah sebegitu 
berat dan serius (ordinary crimes) dan 
berdampak luar biasakah pada korban sehingga 
hukuman dan tindak kriminal pada UU ITE 
sangat luar biasa tinggi dan ditambah denda 
yang kisarannya jumlahnya miliran rupiah ?
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Sanksi Classical Schol

 Sanksi pidana yang dianut dalam UU ITE ini yang masih 
menempatkan sanksi pidana penjara jelas ini di lihat 
dari politik kriminal ini merupakan cermin dari pembentuk 
UU yang masih terpengaruh pada pemikiran aliran klasik 
(classical school) dalam hukum pidana, meskipun tidak 
mutlak. Buktinya, dalam penentuan jenis dan ukuran 
pidana sangat kaku (rigid), sehingga sifat tindak pidana 
dan pelaku tindak pidana serta kondisi masyarakat 
belum terakomodasi secara memadai dalam pembuatan 
hukum. Dimana dalam aliran klasik ini sangat membatasi 
kebebasan hakim untuk menetapkan pidana dan ukuran 
pemidanaanya dan melarang penggunaan prinsip individualisasi
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Etape Generasi Sanksi Pidana

Pertama,Pidana penjara model generasi 
pertama dalam pemberiaan sanksi.

Kedua, pidana kurungan, dan strafmaat 
ancaman minumum dan maksimum

Ketiga, pidana denda 

Keempat,pidana kerja sosial (community 
Serves Order) sebagai reaksi terhadap 
keraguan atas pelaksanaan pidana denda 
yang diberlakukan secara meluas. 
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Kelemahan Penggabungan Sanksi

 Dilihat dari sisi jenis pidana pokok yang 

diancamkan UU ITE, hanya ada 2 (dua): Pidana 

penjara dan pidana denda yang diancamkan 

secara campuran, yaitu menggabungkan antara 

sistem alternatif dan komulatif. Yang dapat 

berakibat hakim dapat memilih salah satunya 

atau memilih secara bersamaan dan hakim tidak 

memiliki alternatif lain dalam menjatuhkan 

pidana, kecuali hanya menentukan lama 

tidaknya dan jumlah dendanya.
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Lex Specialis tak Lazim

UU ITE ini tidak mengenal pidana 

minimum dan ini bertentangan dengan 

kebijakan kriminalisasi pada UU yang 

bersifat khusus (lex specialis) di Indonesia 

yang biasanya menggunakan model 

pidana minimal tidak maksimal. Lihatlah 

misalnya pada UU Pemilu, UU Korupsi, 

UU Narkoba, Hak Cipta, Fiducia dan 

Perlindungan Anak.
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5. Aspek Kepentingan Masyarakat & 

Perbandingan antar Negara

UU ITE ini belum mengikuti 

kecenderungan positif global dalam kontek 

kebijakan kriminal terutama kebijakan 

pemberian sanksi pidana tidak lagi 

berorientasi pidana penjara melainkan 

telah berubah menjadi pidana kerja sosial, 

pengawasan dan pencabutan hak-hak 

tertentu
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Pergeseran Pidana ke Kerja Sosial

Studi perbandingan pada politik 
kriminalisasi dalam regulasi cybercrime di 
70 negara di dunia telah ada 
kecenderungan pergeseran dari pidana 
penjara ke bentuk lain. Misalnya, 
Azerbaijan, Beylorusia, Georgia, Hungaria, 
Kazakstan, Latvia, Peru dan Rusia yang 
menempatkan pidana kerja sosial dan 
denda sebagai cara memberikan sanksi 
pada tindak kejahatan cybercrimes.
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Manfaat Alternatif Pidana

 Pertama, para pelaku kejahatan cybercrimes dimanapun 
didunia biasanya masih berusia muda, dari kalangan terdidik, penuh 
kreatifitas, dan cerdas maka alangkah ruginya jika model orang-
orang cerdas ini harus dipidana penjara. Akan lebih tepat jika 
mereka diberi sanksi kerja sosial di lembaga-lembaga yang berbasis 
komputer terutama instansi-instansi publik, disamping tenaga dan 
kecerdasannya dapat dimanfaatkan negara juga pengawasannya 
dapat dilakukan secara simultan oleh lembaga yang ditunjuk.

 Kedua, dengan pidana kerja sosial untuk pelaku cybercrimes
akan dapat mengurai problem pemenjaraan atau model 
pemasyarakatan kita yang sampai hari tidak cukup baik.  Namun 
kita belakangan ini dipaksa untuk melihat realitas paradoks di LP 
dan nasib para narapidana yang tak manusiawi. 
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6. Aspek Harmonisasi Internal UU dan Pranata 

Lembaga

Kebijakan kriminalisasi UU ITE ini juga 

terkait dengan persoalan harmonisasi, 

yaitu harmonisasi materi/substansi dan 

harmonisasi eksternal internasional/global) 

Mengenai harmonisasi substansi, bukan 

hanya KUHP yang akan terkena dampak 

dari dibuatnya undang-undang tentang 

cybercrime.
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Harmonisasi UU Lain

Terdapat  21 undang-undang dan 25 RUU 

yang akan terkena dampak dari undang-

undang yang mengatur cybercrime. Ini 

merupakan pekerjaan besar di tengah 

kondisi bangsa yang belum stabil secara 

politik maupun ekonomi.
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Harmonisasi Tiga Area

 Persoalan cybercrime ini diperlukan 

standardisasi dan harmonisiasi dalam tiga area, 

yaitu legislation, criminal enforcement dan 

judicial review Ini menunjukkan bahwa 

persoalan harmonisasi merupakan persoalan 

yang tidak berhenti dengan diundangkannya 

undang-undang yang mengatur cybercrime, 

lebih dari itu adalah kerjasama dan harmonisasi 

dalam penegakan hukum dan peradilannya.
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Harmonisasi Kelembagaan

 Selain secara substansi efektifitas 
pemberlakuan UU ini juga masih memerlukan 
sejumlah Peraturan Pemerintah dan peraturan 
setingkat menteri, paling tidak 9 (sembilan) dan 
2 (dua) lembaga yang baru. Lembaga sertifikasi 
keandalan, Penyelenggaraan sertifikasi 
elektronik, Tanda Tangan Elekronik, 
Penyelenggaraan sistem elektronik, 
Penyelenggaraan transaksi elektronik, 
Penyelenggara agen elektronik, Pengelolaan 
nama domain dan Tatacara intersepsi. 
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Sekian Terimakasih
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