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Real Space

Cyber Space

Enter to Cyber  
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Real World
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Cyber Space Real Space

Internet Sehat dan

Aman

dunia 
Cyber 
yang 

semakin 
membesar

Memfasilitasi 
terbentuknya 
jejaring dan 
kehidupan 
cyberspace yang 
konstruktif dan 
produktif

Mendorong

transformasi dari real 

space ke cyber space
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Membawa
added value 
dalam dunia
nyata dan
semakin

membesar
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Transformasi  

 Nilai – Nilai (Budaya. Sosial, Etika, Pengetah

uan, dll)

 Regulasi

 Pembangunan

 Aktivitas – Aktivitas (Transaksi, dll) 4

TRANSFORMASI

Contoh :

Commerce  e-Commerce

Banking  e-Banking

Notary  Cyber Notary

Voting  e – Voting,dll.
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http://www.cybercomunix.com/silvermananddiluccio/images/law.j

pg

http://ailymustbe.files.wordpress.com/2009/07/cyber-

law-thumb9621562.jpg

TRANSFORMASI



Pengguna Internet di Dunia...
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Indonesia:

30 million 

users



E-mail (59%)
Instant 

Messaging 
(59%)

Social 
Networking

(58%)

Berita Online 
(47%)

Blog (36%)
Online Games 

(35%)
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Characteristic of Cyberspace => New Media

Regulations Administrations Policies

Telecommunications

(network & services)

Computer Mass Coms

Technologies Legislations

INTERNET

• Real-time

• Borderless

• Anonymity

• Open/unrestricted

• broad penetration

• unexpired

• permanent 

Ubiquitous

SRO’s => creating problems for the  harmonization powers & process
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Asas Ekstrateritorial

 Berlaku untuk: setiap orang

 Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE:

• tempat: di dalam atau di luar Indonesia;

• akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia;

• merugikan kepentingan Indonesia.

“merugikan kepentingan Indonesia”: meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan 
kepentingan:

- ekonomi nasional;

- perlindungan data strategis;

- harkat dan martabat bangsa;

- pertahanan dan keamanan negara;

- kedaulatan negara;

- warga negara;

- serta badan hukum Indonesia.

9



10

UU Pos

[No.38/2009]

UU Transfer 

Dana 

[No.3/2011]

UU ITE 

[No.11/2008]



Keterkaitan UU Transfer Dana, 

UU ITE, dan UU POS

I. Pengakuan Alat Bukti Elektronik (UU ITE) dan

persyaratan Sistem Elektronik

II. Tanda Tangan Elektronik

III. Penyelenggaraan Pos berupa layanan transaksi

keuangan (Badan Usaha, Perizinan, Pemantauan,

Kewajiban)
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Alat Bukti Elektronik

 Pengakuan alat bukti elektronik terdapat di UU

Transfer Dana:

“Informasi Elektronik (IE) dan/atau Dokumen

Elektronik (DE) dan/atau hasil cetaknya sebagai

alat bukti hukum yg sah”. (pasal 76 ayat 1 UU TD)

 Pengaturan mengenai IE dan/atau DE dalam

penyelenggaraan transfer dana yang menggunakan

sistem elektronik harus mengacu pada ketentuan

dalam UU ITE (definisi IE/DE, Persyaratan sah IE/DE,

pengecualian IE/DE, Persyaratan. Sistem Elektronik,

dll)
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Pasal 5 ayat (1) UU ITE

INFORMASI 
ELEKTRONIK

(Pasal 1 angka 1)

DOKUMEN
ELEKTRONIK

(Pasal 1 angka 4)

HASIL CETAK

ALAT BUKTI HUKUM 
YANG SAH

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah



Persyaratan Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (1) UU ITE

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik

yang memenuhi persyaratan minimum sbg berikut:

a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan

Peraturan Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan

keteraksesan 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 kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.



Penyelenggaraan Sistem Elektkronik
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Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik yang:

 Andal, artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang
sesuai dengan kebutuhan penggunaannya

 Aman, artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan
nonfisik

 Bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem
Elektronik sebagaimana mestinya
“beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”
artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai
dengan spesifikasinya



Tanda Tangan Elektronik

 UU Transfer Dana memberikan kepastian hukum

penggunaan tanda tangan elektronik dalam

penyelenggaraan transfer dana:

“tanda tangan elektronik dalam kegiatan transfer

dana memiliki kekuatan hukum yg sah”. (pasal 77

ayat 1 UU Transfer Dana)

 Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dalam

penyelenggaraan transfer dana harus mengacu pada

ketentuan Tanda Tangan Elektronik dalam UU ITE
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Pengaturan Tanda Tangan Elektronik dlm UU ITE 

Tanda Tangan Elektronik :

Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik  yg dileka
tkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi  Elektronik lai
nnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi
(Pasal 1 angka 12 UU ITE)

Tanda Tangan merupakan:
Pembubuhan/fiksasi status Subyek Hukum (Legal Identity) pada
suatu informasi yang berfungsi Authenticity, Authorization, In
tegrity, Non-repudiation, dan Approval.

Fungsi: sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

1. Identifikasi penandatangan

2. Keutuhan dan keaslian sebuah informasi elektronik

3. Persetujuan penanda tangan atas Informasi atau Dokumen E
lektronik
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Tanda Tangan Elektronik
• Tanda Tangan Elektronik :

– Tanda Tangan Digital yang berbasiskan Publik Key Infrast
rukture (PKI), dan kriptografi simetric, dan

– Tanda Tangan yang berbasiskan Biometric

18

Fung

si 

hash

Sidik jari 

pesan

Enkripsi
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privat
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tangan 

digital

http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography



Tanda Tangan Elektronik (TTE) memiliki kekuatan hukum

dan akibat hukum yang sah jika memenuhi persyaratan:

 Data pembuatan Tanda Tangan hanya terkait pada

penandatangan saja

 Data pembuatan pada saat penandatangan hanya

berada dalam kuasa penandatangan

 Segala perubahan thdp TTE/IE dapat diketahui

 terdapat cara tertentu mengidentifikasi

penandatangan

 Terdapat cara tertentu yg menunjukkan persetujuan

dari penandatangan

TANDA TANGAN ELEKTRONIK 
(Pasal 11 UU ITE)
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Penyelenggara Pos

 Penyelenggara Transfer Dana dapat dilakukan oleh

Bank atau badan Usaha.

“Penyelenggara Transfer Dana, adalah Bank dan

badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank

yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana”

(Pasal 1 angka 2 UU Transfer Dana)

 Salah satu layanan Pos ialah lain layanan paket, dan

layanan transaksi keuangan, (Pasal 1 angka 1 UU Pos)

 Kegiatan transfer dana dapat dilakukan oleh

penyelenggara pos berupa badan usaha yang berbadan

hukum di indonesia sebagaimana diatur dalam UU

Transfer Dana dan Pasal 4 UU Pos.
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Penyelenggara Pos (2)

 Ketentuan Jembatan dalam UU Pos:

Pasal 6 UU Pos :

“Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan

layanan transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan”

 Jadi setelah UU Transfer Dana disahkan, Badan Usaha

bukan bank (Penyelenggara Pos) yang melakukan

kegiatan penyelenggaraan transfer dana harus tunduk

pada ketentuan dalam Undang-Undang Transfer Dana

(Pasal 70 UU Transfer Dana)
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Perizinan Penyelenggara Pos dlm kegiatan

transfer dana

 Sesuai UU Pos, setiap Badan Usaha yang

menyelenggarakan pos wajib mendapat izin

penyelenggaraan pos dari Menteri Kominfo (Pasal 10

UU Pos)

 Selain izin penyelenggaraan pos, bagi Penyelenggara

Pos yang melakukan kegiatan penyelenggaraan

transfer dana wajib berbadan hukum dan memperoleh

izin dari Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal

69 UU transfer dana
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Pemantauan penyelenggaraan transfer dana

 Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana

oleh Penyelenggara dilakukan oleh Bank

Indonesia.(Pasal 72 UU Transfer Dana)

 Kegiatan Pemantauan dilakukan dengan berkoordinasi

dengan otoritas pengawas terkait, antara lain

lembaga pengawas jasa keuangan dan kementerian

yang membidangi kegiatan perposan, telekomunikasi,

dan informatika (pasal 72 UU Transfer Dana)

 Pemantauan terdiri dari pemantauan langsung dan

tidak langsung
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Kewajiban penyelenggara transfer dana

 Penyelenggara wajib menyampaikan laporan,

keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer

Dana kepada Bank Indonesia (Pasal 73 UU TD).

 Badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan

Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi

lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan

diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan

kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu

paling lambat 6 (enam) bulan; dan (Pasal 89 UU TD)

 Badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya

kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

huruf b wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai

dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat

1 (satu) tahun
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ashwin@depkominfo.go.id

www.depkominfo.go.id


