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Latar Belakang
Seorang warga negara Indonesia yang berada di Australia

melakukan cracking sebuah server web yang berada di Amerika,
yang ternyata pemilik server adalah orang China dan tinggal di
China. Hukum mana yang dipakai untuk mengadili si pelaku?

Seorang mahasiswa Indonesia di Jepang, mengembangkan aplikasi
tukar menukar file dan data elektronik secara online. Seseorang
tanpa identitas meletakkan software bajakan dan video porno di
server dimana aplikasi di install. Siapa yang bersalah? Dan siapa
yang harus diadili?



Cyberlaw
Hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi.

Istilah lain :

-Hukum teknologi informasi (law of information technology)

-Hukum dunia maya (virtual world law)



Ruang Lingkup Cyberlaw
Kriminalisasi Cyber Crime atau kejahatan di dunia maya. 

Aspek Pembuktian. 

Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual di cyberspace.

Standardisasi di bidang telematika. 

Aturan-aturan di bidang E-Bussiness .

Aturan-aturan di bidang E-Government. 

Aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan Informasi

Yurisdiksi hukum.



Yuridikasi Cyberlaw
Untuk menegakkan hukum serta menjamin kepastian
hukum di Indonesia perlu adanya Cyber Law yaitu Hukum
yang membatasi kejahatan cyber (kejahatan dunia maya
melalui jaringan internet),

Dalam Hukum Internasional terdapat 3 jenis Yuridikasi yaitu
◦ (The Juridiction to Prescribe) Yuridikasi untuk menetapkan

undang-undang

◦ (The Juridicate to Enforce) Yuridikasi untuk menghukum

◦ (The Jurisdiction to Adjudicate)Yuridikasi untuk menuntut.



Asas The Jurisdiction to Adjudicate
a. Asas Subjective Territorial : berlaku hukum berdasarkan tempat pembuatan dan
penyelesaian tindak pidana dilakukan di Negara lain,

b.Asas Objective Territorial : hukum yang berlaku adalah akibat utama perbuatan itu
terjadi dan memberikan dampak kerugian bagi Negara yang bersangkutan,

c. Asas Nationality : hukum berlaku berdasarkan kewarganegaraan pelaku,

d. Asas PassiveNatonality : Hukum berlaku berdasarkan kewarganegaraan korban,

e. Asas Protective Principle : Berlakunya berdasarkan atas keinginan Negara untuk
melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya,

f. Asas Universality : Berlaku untuk lintas Negara terhadap kejahatan yang dianggap
sangat serius seperti pembajakan dan terorisme (crime against humanity).



UU ITE
Di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang 
dikenal dengan hukum siber, UU RI tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik no 11 th 2008 , yang terdiri dari 54 
pasal dan disahkan tgl 21 April 2008, yang diharapkan bisa
mengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk
didalamnya memberi punishment terhadap pelaku
cybercrime.



Keselarasan Cyberlaw
•UU HAKI (paten, merek, hak cipta, desiain industri)

•UU Perbankan

•UU Penyiaran

•KUHPerdata & KUHAPer (Materiil & Formil)

•KUHPidana

•UU perlindungan Konsumen

•UU HAM 

•UU telekomunikasi

•UU Penyiaran

•UU Persaingan Usaha

•UU tindak pidana Pencucian Uang


