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Abstrak 

 

Implementasi kebijakan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 direvisi Undang-Undang No.19 Tahun 

2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik pencemaran nama baik pada tingkat Polres dan Polresta di Jawa 

Timur beragam. Kebebasan informasi dan komunikasi melalui media internet diantaranya facebook, twitter, 

youtube, linkedin, instagram, blog, media online, situs internet, email, google dan jejaring sosial melalui 

smart phone seperti blackberry messenger-BBM, short message service-SMS, What's App-WA, Line dan 

sebagainya apabila ada yang merasa dirugikan dapat dilaporkan ke polisi sebagai kasus delik aduan. Penanganan 

persoalan tersebut dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Implementasi kebijakan tersebut pada kasus 

pencemaran nama baik yang merupakan kasus terbesar kedua (30%) setelah penipuan dengan media internet 

secara proses ada perbedaan. Sikap pelaksana kebijakan (disposisi) aparat polisi yang menangani  perkara 

memberi peran penting apakah persoalan pencemaran nama baik lanjut ke peradilan atau selesai melalui 

prosedur yang disepakati para pihak (Alernative Dispute Resolution (ADR)). 

 

Kata kunci: implementasi kebijakan, UU ITE, pencemaran nama baik 
 

Abstract 

 

Policy implementation Law No. 11 of 2008 revised Law No. 19 of 2016 concerning Information on Electronic 

Transactions of defamation at the level of Polres and Polresta in East Java. Freedom of information and 

communication through internet media including Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, blogs, 

online media, internet sites, email, Google and social networking through smart phones such as BlackBerry 

Messenger-BBM, Service-SMS short message, What's App- WA, Line and so on if anyone feels disadvantaged 

can be reported to the police as a case of complaint offense. Handling these problems with Law No.19 of 2016. 

The implementation of these policies in cases of defamation which is the second largest case (30%) after fraud 

with internet media in a process there is a difference. The attitude of the policy officer (disposition) of the police 

apparatus handling the case gives an important role whether the issue of further defamation goes to court or is 

completed through an agreed procedure (Alernative Dispute Resolution (ADR)). 

 

Keywords: implementation of policies, UU ITE, defamation 
 

Pendahuluan 

Kemudahan berkomunikasi 

antarindividu menggunakan media digital 

jejaring sosial seperti smart phone 

(blackberry messenger-BBM, short 

message service-SMS, What's App-WA, 

Line) dan internet (facebook-fb, twitter, 

youtube, linkedin, instagram, blog, media 

online, situs internet, email, google, dan 

lain-lain) telah menjadi revolusi besar 

dalam komunikasi manusia era modern. 

Kemudahan fasilitas dalam berkomunikasi 

yang disediakan internet menjadikan 

media jejaring sosial sebagai suatu forum 

bebas berbicara antarpengikutnya, yaitu 

sebuah praktik komunikasi yang bebas 
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dalam update status, berkomentar, 

mencaci, dan mengkritik yang dapat 

berimplikasi pada kasus PNB. 

Fakta pengguna media jejaring di 

Indonesia jumlahnya cukup banyak 

sehingga kasus yang muncul berkaitan 

dengan Pencemaran nama baik (PNB) juga 

banyak. Sejalan dengan berita tersebut, 

menurut kepala Subdirektorat IV Cyber 

Crime Direskrimsus Polda Metro Jaya, 

Ajun Komisaris Audie Latuheru, 

mengatakan PNB merupakan kasus 

terbesar kedua (30%) setelah penipuan 

dengan media internet. Berikut data 

beberapa kasus PNB yang dikumpulkan 

dari berbagai sumber yang dipublikasikan 

dalam media baik cetak maupun 

elektronik. 

Tabel 1.1 

Kasus PNB di Indonesia Sesudah Disahkan UU ITE 2008 

No Nama 

(Pelaku PNB) 

Tindakan Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan 

1 Johan Yan Komentar di facebook tentang dugaan korupsi Rp 4,7 triliun di 

Gereja Bethany 

Surabaya. terancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp 1 

miliar. 
2 Anthon Wahju 

Pramono 

Akibat  kirim  SMS  dengan  bahasa  yang  kasar  kepada  HM  

Lukminto,  ia 

dikasuskan dan sudah diproses hukum di Pengadilan Negeri Solo. 3 Ade Armando Dosen FISIP UI, menjadi tersangka karena mengindikasikan adanya 

korupsi pada 

Direktur Kemahasiswaan UI. 4 Benny Handoko Men-tweet mengenai tuduhan korupsi kepada @misbakhun mantan 

anggota DPR 

dan aktivis di PKS. Sempat ditahan 1 hari, kasus sedang berjalan. 5 Budiman Siswa  SMP  N  Ma‟rang,  Kab.  Pangkep  ditahan  karena  

mengkritik  Bupati 

Pangkep, Syamsuddin A Hamid melalui facebook. 6 Mirza Alfath Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) 

Lhokseumawe Aceh 

dianggap melakukan pelecehan atas syariat Islam atas komentarnya di 

facebook. 
7 Musni Usmar Mantan  Ketua  Komite  Sekolah  SMAN  70  yang  juga  salah  

satu  dosen  di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayaitullah Jakarta 

menjadi tersangka PNB setelah menulis di blog. 8 Alexander Aan Dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap 

menyebarkan 

kebencian agama lewat facebook, Sumatera Barat. 9 Muhammad 

Fajriska Mirza 

Men-tweet tentang dugaan suap Jamwas Marwan Effendi. 

Ancaman 8 tahun 

penjara. 10 Ira Simatupang Mantan dokter RSUD Tangerang dilaporkan kepolisi atas laporan 

PNB, divonis 5 

bulan penjara. 11 Donny Iswandono Penggerak  dan  pemimpin  redaksi  Media  Online  Nias-

Bangkit.com  (NBC) 

dituntut Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi terkait pemberitaan 

kasus korupsi di Nias Selatan. 
12 Muhammad 

Arsyad 

Aktivis  Garda  Tipikor  ditahan  setelah  menulis  status  blackberry  

messenger 

(BBM) mengindikasikan korupsi Nurdin Halid. 13 Denny Indrayana Wakil menteri hukum dan HAM, dilaporkan OC Kaligis ke Polda 

Metro Jaya atas 

PNB. 14 Yenike Venta Resti Karena status facebooknya, ia dituntut 1,5 tahun penjara. Diadili di 

Pengadilan 

Negeri (PN)Surabaya. 15 Mustika Tahir Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur, ditahan Polisi Sulawesi 

Selatan atas 

laporan Andi Khairil Syam (anggota Korps Alumni Himpunan 

Mahasiswa Islam (KAHMI) Wajo. 
16 Farhat Abbas Diperiksa  sebagai  tersangka  karena  berkomentar  bernada  SARA  

ke  Wakil 

Gubernur DKI Jakarta. Kasusnya sudah dimediasi. 17 Rahayu  Kandiwati 

dan Siti Rubaidah 

Aktivis  perempuan  dan  korban,  dilaporkan  Joko  Prasetyo,  

seorang  aktivis 

perempuan, dan Siti Rubaidah karena telah memberikan 

pernyataan di media massa serta dalam situs change.org. 
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18 Beryl Cholif 

Arrahman 

Mengkritik guru lewat facebook, sempat dipecat dari SMA Negeri 1 

Kec. Pakong, 

Kab. Pamekasan, Jawa h. Pemecatan akhirnya dibatalkan, diganti 

surat tidak mengulangi perbuatan. 
19 Yunius Koi Asa Dianggap memfitnah tentang kecurangan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur 

NTT melalui facebook. Dilaporkan ke Polres Belu, oleh Silverius 

Mau. 
20 Prita Mulyasari Menulis email tentang keluhan perlakuan buruk RS Omni 

Internasional. Ditahan 

22 hari. Dinyatakan bebas Februari 2013 Sumber  data:  http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/2013/10/07/5-tahun-uu- ite-1-pasal-

represif-25-korban-lalu-berapa-lagi-yang-akan-di-prita-kan/. 

Pencemaran nama baik (PNB) 

menjadi perhatian masyarakat Indonesia 

sejalan dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). 

Ketidaktahuan warga masyarakat ketika 

membuat status di media sosial dapat 

berakibat hukum apabila ada pihak lain 

yang merasa dirugikan atas status tersebut. 

Beberapa kasus PNB di masyarakat adalah 

kasus email Prita Mulyasari terhadap RS 

Omni International (2008); kasus status 

facebook Muhammad Arsyad berisi 

gambar Jokowi (2014); Kasus 

pencemarkan nama baik kyai sekaligus 

pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah 

Safiyah Sukorjo melalui media sosial yang 

saat ini ditangani Polres Situbondo 

berpotensi menjadi konflik masa karena 

santri-santri pondok marah atas status pada 

media sosial tersebut. Selain status di 

media sosial, komunikasi lisan yang di 

dalamnya dianggap memuat PNB juga 

dapat digugat secara hukum. Gugatan 

tindak PNB tersebut dapat berupa gugatan 

pidana atau gugatan perdata. 

PNB (defamation) pada sistem hukum 

Indonesia diatur dalam UU No. 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). Pada UU ITE PNB 

diatur dalam bab VII perbuatan yang 

dilarang tepatnya Pasal 27 ayat 3 berbunyi, 

"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 PNB". (Psl 

27/3 UU No 11 Th 2008). Ketentuan 

pidana pada PNB diatur dalam bab XI UU 

ITE Pasal 45 ayat 1 yaitu “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). Berdasarkan 

latar belakang persoalan diatas bagaimana 

implementasi kebijakan Undang-Undang 

No.19 Tahun 2016  Informasi dan 

Transaksi Elektronik Pencemaran Nama 

Baik: Studi Kasus Tingkat Polres dan 

Polresta di Jawa Timur. 
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Implementasi Kebijakan UU ITE 

Suatu kebijaksanaan yang telah 

diformulasi oleh pemerintah tidak akan 

berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan 

kebijakan. Udoji menyatakan bahwa:  

“ pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu 

yang penting, bahkan lebih penting 

daripada pembuatan kebijaksanaan karena 

kalau tidak ada implementasi maka 

kebijaksanaan hanya akan berupa impian 

atau rencana bagus yang tersimpan rapi 

dalam arsip. 

 Karena itulah setiap program yang 

dicanangkan pemerintah selalu 

diimplementasikan, sehingga tidak hanya 

menjadi hal yang sia-sia. 

Agar pemahaman tentang 

implementasi lebih jelas berikut akan 

diuraikan beberapa pengertian tentang 

implementasi kebijakan negara. Dalam 

kamus Webster, implementasi dirumuskan 

secara pendek yaitu:” menyediakan sarana 

untuk melaksanakan sesuatu” pengertian 

lain dari Van Meter dan Van Horn bahwa: 

 “…implementasi kebijaksanaan adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu/pejabat atau kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan”.  

Selain definisi diatas, Daniel A 

Mazmanian dan Paul Sabatier mengajukan 

definisi implementasi kebijakan sebagai 

berikut: 

 “mempelajari dan memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program 

diberlakukan atau dirumuskan, merupakan 

fokus perhatian implementasi, yaitu 

peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan 

yang terjadi setelah proses pengesahan 

kebijaksanaan negara, baik itu usaha-usaha 

untuk mengadministrasikannya maupun 

usaha-usaha untuk memberikan dampak 

terutama pada masyarakat ataupun 

peristiwa-peristiwa”  

Lebih lanjut Merille S Grindle 

mengemukakan bahwa proses 

implementasi baru mulai apabila tujuan 

dan sasaran telah ditetapkan, program 

kegiatan telah disusun, dana telah tersedia 

dan telah disalurkan untuk mencapai 

sasaran-sasaran tersebut. Selain itu Grindle 

menyatakan bahwa fungsi impementasi 

adalah : 

”to establish alink that allows the goals of 

public policies to be realized as out comes 

of govermental authority if infolves, 

therefore, the creation of apolecy delivery 

system in which specific mean are 

designed and persuaded in the expactation 

of arriving at particular ends” 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa 

fungsi implementasi adalah untuk 

membentuk suatu hubungan yang 

memungkinkan bagi tujuan atau sasaran 

kebijakan dapat terwujud sebagai hasil akir 
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dari kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah, sebab itu fungsi implementasi 

mencakup pula apa yang disebut” policy 

delivery system” atau sistim penyampaian 

dan pengiriman kebijakan yang biasanya 

terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran 

tertentu yang didesain secara khusus serta 

diarahkan untuk mencapai tujuan atau 

sasaran kebijakan. 

Dari beberapa pengertian tentang 

implementasi diatas Muhammad 

Syukur Abdullah menyimpulkan 

bahwa: 

1. Proses implementasi program 

kebijaksanaan adalah “ rangkaian 

kegiatan tindak lanjut (setelah suatu 

program atau kebijaksanaan 

ditetapkan) yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah-

langkah yang strategis maupun 

operasional yang ditempuh guna 

mewujudkan suatu program atau 

kebijakan menjadi kenyataan, untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dari 

program yang ditetapkan oleh semula”  

2. proses implementasi dalam kenyataan 

yang sesunguhnya dapat berhasil, 

kurang berhasil, atau gagal sama 

sekali, ditinjau dari wujud hasil yang 

dicapai atau “out comes” karena dalam 

proses tersebut turut bermain dan 

terlibat berbagai unsur yang 

pengaruhnya dapat bersifat mendukung 

atau menghambat pencapaian sasaran 

program.  

3. Dalam proses implementasi sekurang-

kurangnya terdapat tiga unsur penting 

dan mutlak yaitu: a. adanya program 

atau kebijaksanaan  yang dilaksanakan 

b. Target groups, yaitu kelompok 

masyarakat yang menjadi sasaran, dan 

diharapkan akan menerima manfaat 

dari program tersebut, perubahan atau 

peningkatan. c. Unsur pelaksana 

(implementer) baik organisasi atau 

perorangan, yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan, pelaksanaan dan 

pengawasan dari proses implementasi 

tersebut. 

4. Implementasi program atau 

kebijaksanaan tidak mungkin 

dilaksanakan dalam ruang hampa, oleh 

karena itu faktor lingkungan (fisik, 

sosisal, budaya, politik) akan 

mempengaruhi proses implementasi 

program-program pembangunan pada 

umumnya.
1
 

Dari beberapa pendapat diatas, 

disimpulkan bahwa konsep implementasi 

dapat diterangkan dari sisi proses (Van 

Meter dan Van Horn) yaitu suatu aktivitas 

pelaksanaan kebijakan dari sisi hasil 

(Sabatier – Mazmanian), dari sisi akibat 

atau hasil dari penerapan kebijakan, dan 

dari segi fungsional (Grindle) suatu 

                                                             
1
 Ibid hal 10-11 
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kebijakan.  Dengan demikian 

implementasi selalu memperhatikan 

dampak sebagai akibat dan 

output/hasil/keluaran, setelah suatu 

kebijakan diberlakukan. Akan terlihat 

nantinya apakah kebijakan menghasilkan 

dampak seperti yang dikehendaki atau 

memerlukan perbaikan 

 

Model-Model Dalam Implementasi 

Kebijakan 

Untuk keperluan dalam analisis kebijakan 

negara, telah dikembangkan beberapa 

pendekatan atau model-model dengan 

tujuan untuk mempermudah analisa agar 

menjadi lebih operasional. Untuk lebih 

jelasnya berikut akan berikut akan 

diuraikan beberapa model atau pendekatan 

dari beberapa ahli. 

George C. Edward III dalam 

uraiannya tentang “ Implementing public 

policy”. Dalam pendekatannya yang 

disebut Implementing problem approach 

terlebih dahulu mengemukakan dua 

pernyataan pokok yaitu: 1)Hal-hal apa saja 

yang merupakan prasarat bagi suatu 

Implementasi yang berhasil. 2) Apa saja 

yang  

merupakan penghambat utama terhadap 

berhasilnya implementasi program. 

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut 

telah dirumuskan keempat faktor atau 

variabel yang merupakan syarat-syarat 

terpenting guna berhasilnya proses 

implementasi. Keempat faktor itu adalah:  

1. Kumunikasi; Kumunikasi penting 

karena program hanya dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila jelas 

bagi pelaksananya, hal ini menyangkut 

proses penyampaian 

informasi/transmisi kejelasan dan 

konsistensi informasi yang 

disampaikan. 

2. Sumber daya/Resources; meliputi : 1) 

Staf yang cukup ( Jumlah dan 

mutunya) 2) Informasi yang 

dibutuhkan guna mengambil 

keputusan. 3) Kewenangan atau 

autority yang cukup dalam 

melaksanakan tanggung jawab. 4) 

Fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan. 

3. Disposisi; yaitu sikap dan komitmen 

dari para pelaksana terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi 

implementer dari program, terutama 

adalah aparatur birokrasi. 

Struktur Birokrasi; yaitu terdapatnya suatu 

SOP (Standart Operating Prosedur) yang 

mengatur tata aliran pekerjaan dan 

pelaksana program 

 

Karakteristik Kasus Cyber Crime  

Pencemaran Nama Baik 

 Karakteristik pada kasus cyber 

crime  pencemaran nama baik merupakan 
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delik aduan. Pada ranah hukum di 

Indonesia kasus delik aduan artinya delik 

yang hanya bisa diproses apabila ada 

pengaduan atau laporan dari orang yang 

menjadi korban tindak pidana. Menurut 

Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum 

Pidana II, dalam delik aduan penuntutan 

terhadap delik tersebut digantungkan pada 

persetujuan dari yang dirugikan (korban). 

Pada delik aduan ini, korban tindak pidana 

dapat mencabut laporannya kepada pihak 

yang berwenang apabila di antara mereka 

telah terjadi suatu perdamaian. Kalimat 

penjelasan diatas yang dapat digaris bawah 

terkait karakteristik kasus delik aduan 

bahwa korban tindak pidana dapat 

mencabut laporannya kepada pihak yang 

berwenang (Polisi) apabila di antara 

mereka (yang berkonflik) telah terjadi 

suatu perdamaian. Pada delik aduan kasus 

cyber crime  pencemaran nama baik secara 

hukum dapat diselesaikan melalui suatu 

alternatif penyelesaian perdamaian antar 

pihak yang berkonflik.  

 Penyelesaiaan kasus delik aduan 

oleh Polisi di Indonesia dapat dilaksankaan 

dengan penerapan polmas. Konsep Polmas 

adalah satu pendekatan baru polisi dalam 

melaksanakan tugasnya dengan 

memfokuskan pada pemecahan masalah 

bukan semata-mata terhadap penegakan 

hukum namun bagaimana menyelesaikan 

atau mengurangi dampak masalah yang 

ada di masyarakat dengan cara melibatkan 

dan mengajak masyarakat yang peduli 

dengan keamanan dan ketertiban di 

wilayah, lingkungan dan tempat tinggal 

masing-masing dengan cara yang efektif 

dan efisien. Polmas juga merupakan 

pelaksanaan terhadap perlindungan Hak 

Asasi Manusia yang berlandaskan keaneka 

ragaman dan prinsip non diskriminasi 

dimana semua unsur yang peduli terhadap 

lingkungan dan pembangunan 

lingkungannya baik secara fisik maupun 

secara moral dapat bekerja sama dengan 

petugas penegak hukum yaitu polisi baik 

di tingkat Polsek, Polres dan Polda.  

 Salah satu bentuk penyelesaian 

masalah dalam penerapan Polmas adalah 

penerapan konsep alternatif dispute 

resolution (ADR), yakni pola penyelesaian 

masalah sosial melalui jalur alternatif 

selain proses hukum atau non litigasi 

antara lain melalui upaya perdamaian. 

ADR merujuk pada Surat Kapolri No Pol: 

B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 

Desember 2009 tentang Penanganan Kasus 

Melalui Alternatif Dispute Resolusion 

(ADR). Langkah-langkah dalam ADR 

diantaranya:  

a) Mengupayakan penanganan kasus 

pidana yang mempunyai kerugian 

materi kecil, penyelesaiannya dapat 

diarahkan melalui konsep ADR. 

b) Penyelesaian kasus pidana dengan 

menggunakan ADR harus 

disepakati oleh pihak-pihak yg 
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berperkara namun apabila tidak 

terdapat kesepakatan baru 

diselesaikan sesuai dengan 

prosedur hukum yg berlaku secara 

profesional dan proporsional. 

c) Penyelesaian kasus pidana yg 

menggunakan ADR harus 

berprinsip pada musyawarah 

mufakat dan harus diketahui oleh 

masyarakat sekitar dengan 

menyertakan RT RW setempat. 

d) Penyelesaian kasus pidana dengan 

menggunakan ADR harus 

menghormati norma hukum sosial / 

adat serta memenuhi azas keadilan. 

e) Memberdayakan anggota Polmas 

dan memerankan FKPM yang ada 

di wilayah masing2 utk mampu 

mengidentifikasi kasus-kasus 

pidana yang mempunyai kerugian 

materiil kecil dan memungkinkan 

untuk diselesaikan melalui konsep 

ADR. 

Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan 

melalui konsep ADR agar tidak lagi di 

sentuh oleh tindakan hukum lain yang 

kontra produktif dengan tujuan Polmas. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan pada bagian 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut 

Implementasi dalam kebijakan Undang-

Undang No. 11 tahun 2008 direvisi 

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 

tentang Informasi Transaksi Elektronik 

tentang ITE sudah dilaksanakan namun 

masih banyak menemui kendala.  

Implementasi kebijakan Undang-Undang 

Informasi Transaksi Elektronik terkait  

pencemaran nama baik pada tingkat Polres 

dan Polresta di Jawa Timur beragam. 

Sikap pelaksana kebijakan (disposisi) 

aparat polisi yang menangani  perkara 

memberi peran penting apakah persoalan 

pencemaran nama baik lanjut ke 

peradilan atau selesai melalui prosedur 

yang disepakati para pihak (Alernative 

Dispute Resolution (ADR)). UU ITE juga 

mengatur mengenai hukum acara terkait 

penyidikan yang dilakukan aparat penegak 

hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang 

memberi paradigma baru terhadap upaya 

penegakkan hukum dalam rangka 

meminimalkan potensi abuse of power 

penegak hukum sehingga sangat 

bermanfaat dalam rangka memberikan 

jaminan dan kepastian hukum. Meskipun 

sudah dilahirkan UU yang mengatur 

mengenai kejahatan dunia maya, namun 

secara umumnya belum mampu membatasi 

setiap tingkah laku masyarakat dalam 

menggunakan manfaat dunia maya. 

Cybercrime law mau tidak mau harus tetap 

mengikuti langkah kejahatan dunia maya 

satu langkah dibelakang. 
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