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Kategori Kejahatan

1. Terrorist attacks 

2. Military and intelligence attacks 

3. Financial attacks

4. Business attacks

5. Grudge attacks
● Motivasi balas dendam 

6. “Fun” attacks
● Mencari sensasi, umum dilakukan para script kiddies



  

Ruang Lingkup Cyber Law (1)

Menurut Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of 
Internet 

1. Hak Cipta (Copy Right)

2. Hak Merk (Trademark)

3. Pencemaran nama baik (Defamation)

4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)

5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)

6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name.

7. Kenyamanan Individu (Privacy)

8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)



  

Ruang Lingkup Cyber Law (2)

Menurut Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of 
Internet  (2)

9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat Isu 
prosedural seperti   yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain

10. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital

11. Perangkat Hukum Cyber Law

12. Pornografi

13. Pencurian melalui Internet

14. Perlindungan Konsumen

15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-
government, e-education.



  

Investigasi

 Komputer forensik 
● Ilmu melakukan penyelidikan kejahatan komputer untuk 

menentukan
● Apa yang telah terjadi dan 
● Siapa yang bertanggung jawab 
● Untuk mengumpulkan bukti sah secara hukum untuk digunakan 

dalam kasus kejahatan komputer

 Bukti kejahatan
 Langsung, contoh kesaksian saksi
 Bukti Fisik, contoh: rekaman CCTV 
 Dokumenter, contoh: log
 Demonstrative evidence, contoh dari saksi ahli



  

Cakupan materi UUITE-2008

 UU ITE 2008 terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal 
dengan cakupan materi antara lain:
 Pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik 

sebagai alat bukti hukum yang sah.
 Pengakuan atas tanda tangan elektronik.
 Penyelenggaraan sertfikasi elektronik dan sistem 

elektronik
 Hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi.
 Perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya.



  

Kandungan UUITE-2008 (1)

I. Tindak pidana berkaitan dengan Aktifitas Illegal

1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, 
yang terdiri dari:

 Kesusilaan (Pasal 27 ayat 1)
 Perjudian (Pasal 27 ayat 2)
 Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3)
 Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4)
 Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat 1)
 Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2)
 Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti 

yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 )

2. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);

3. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan 
Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);



  

Kandungan UUITE-2008 (2)

II.Tindak Pidana berkaitan dengan gangguan (interferensi)
● Distribusi  Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik 

(data interference – Pasal 32)
● Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33)

III.Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34)

III.Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik 
(Pasal 35)

IV.Tindak pidana tambahan (Pasal 36)

V. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 )



  

Contoh kasus hukum siber

UU ITE 2008 telah banyak menelan korban, diantaranya
● [2009] Pritamulyasari dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah 

sakit di Tangerang lantaran email yang dikirim ke milis dan forum online. 
Prita dijerat dengan pasal tentang pencemaran nama baik

● [2012] Yogi Santani, Penyebar Foto Palsu Korban Sukhoi Dijerat UU 
ITE oleh Mabes Polri

● [2012] Fitria Kurniawan dituduh mencemarkan nama baik karena 
mengupload video di akun facebooknya sebuah video tentang “Habib 
curhat di kuburan”. Fitria dijerat  dengan Pasal tentang pencemaran nama 
baik

● [2012] Benny Handoko dilaporkan oleh Misbakhun dengan tuduhan 
pencemaran nama baik lantaran tulisannya di Twitter



  

Pencemaran nama baik (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”  
(UU ITE 2008 pasal 27 ayat 3)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 
(UU ITE 2008 pasal 45 ayat 1)



  

Pencemaran nama baik (2)

Kapan seseorang dapat terjerat pasal pencemaran nama baik?

1. Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas 
orang yang dihina.

2. Identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup 
seseorang, atau informasi lain lain yang berhubungan dengan orang 
tertentu yang dimaksud.

3. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli 
maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu 
pada korban, dan bukan pada orang lain

4. Identitas tersebut diketahui oleh umum bahwa bahwa identitas 
tersebut mengacu pada yang dimaksud (korban)



  

Bijak dalam bermedia sosial

1. Ketika mengkritik, jangan menyebut nama atau 
identitas yang jelas, cukup sifat atau perbuatannya. 
Dengan cara ini, tulisan Anda tidak ditujukan kepada 
person tertentu sehingga Anda tidak dapat dituntut 
atas pencemaran nama baik.

2. Fokus pada permasalahan, bukan pada orangnya. 
Dengan cara seperti ini, pembaca akan menilai secara 
objektif terhadap isi pembahasan

3. Jangan malu untuk meminta maaf jika Anda bersalah. 
Dengan cara ini diharapkan Anda tidak dilaporkan ke 
polisi
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