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Abstract-Sebagaimana diketahui bahwa peran hukum dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yaitu melalui
pembentukan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai kebijaksanaan ekonomi adalah terwujudnya suatu pola
dan watak tertentu dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, tindakan kebijakan-kebijakan deregulasi
mengandung makna sebagai kontribusi bidang hukum dalam mewujudkan sistem perekonomian pada masyarakat
yang sedang dalam proses membangun ekonominya. Selain itu, tindakan deregulasi juga dilaksanakan sebagai
upaya untuk memenuhi tuntutan yang timbul sebagi akibat dari semakin meningkatnya arus informasi dalam era
globalisasi yang kini tengah berlangsung.Diharapkan dalam perekonomian Indonesia akan terbentuk suatu pola
yang saling mempengaruhi ,antara kegiatan ekonomi yang bersifat nasional dengan yang bersifat Internasional,
yang melibatkan hukum dengan kaidah-kaidah tertentu, yang secara doktriner belum tentu harus tunduk pada
ketentuan hokum nasional semata, atau hanya harus tunduk pada hukum internasional ataupun hukum asing.
Kata kunci: Pengguna jasa elektonika, daya saing

I. PENDAHULUAN

saling terkait antara pemerataan pendapatan dan
alokasi sumber-sumber2.

Prof Dr Sunaryati Hartono, S.H berpendapat bahwa
hukum
mempunyai
empat
fungsi
dalam
pembangunan ekonomi, yaitu hukum sebagai
pemelihara ketertiban, hukum sebagai sarana
pembangunan, hukum sebagai sarana penegak
keadilan, dan hukum sebagai sarana pendidikan
masyarakat1. Diantara dari empat fungsi tersebut
yaitu hokum sebagai sarana penegak keadilan adalah
melakukan pemerataan dalam rangka mewujudkan
cita-cita keadilan social yaitu dengan memerinci
secara hati-hati kebijakan-kebijakan yang diperlukan
untuk memanfaatkan segala sumber-sumber yang
ada dengan sebaik-baiknya, sehingga hasil yang
dicapai melalui peranan pemerintah dalam
perekonomian tidak diragukan. Dengan demikian
,jelaslah adanya saling mempengaruhi antara
ekonomi dan hokum. Keadaan ini dapat dijelaskan,
misalnya melalui pengaturan sumber daya alam,
kesempatan berusaha, serta perlindungan usaha kecil
dan lemah, yang merupakan focus permasalahan yang

1
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A. Latar belakang.
Seiring dengan perkembangan peradaban dunia,
bentuk-bentuk alat komonikasi
antar individu
semakin meningkat. Perkembangan itu sekejap
tersosialisasi
pada
segenap
anggota
masyarakat,khususnya anak muda baik berstatus
pelajar maupun mahasiswa. Sekaligus juga sering
ikut serta andil dalam setiap perubahan perilaku
kaula muda untuk menumpahkan segala unek-unek
/aspirasinya baik pada sesama teman maupun pada
pihak lain yang tanpa disadari muncul tindak pidana
yang dilakukan tanpa disengaja.
Dewasa ini perbuatan hukum di dunia maya
merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan
mengingat lahirnya tindakan kejahatan-kejahatan
baru
(Cyber
crime),seperti;
penipuan,perjudian,terorismedan
penyebaran
informasi destruktif telah menjadi bagian dari
aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Oleh
karena itu, pemerintah wajib memberikan kepastian
hokum dalam berbagai aktivitas terkait dengan
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komonikasi
2
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yang disingkat TIK tersebut. Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud
dari tanggungjawab yang harus diemban oleh negara
untuk memberikan perlindungan maksimal pada
seluruh aktivitas pemanfaatan TIK dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum yang
kuat akan membuat seluruh aktivitas pemanfaatan
TIK didalam negeri terlindungi dengan baik dari
potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.
II. PERMASALAHAN
Penggunaan internet bagi siapa saja sudah
merupakan kebutuhan untuk melakukan hubungan
personal sesama teman / kerabat.Kebutuhan lain
mungkin bisa berupa mencari informasi atau
menyampaikan informasi. Peluang yang dapat
melahirkan tindak pidana yang mungkin bisa disadari
dan mungkin bisa tidak disadari.Disamping itu
penggunaan system elektronik sudah menjadi
kebutuhan untuk kegiatan perdagangan baik tingkat
nasional maupun internasional (antar Negara).
Kenyataan ini menunjukan bahwa konvergensi
dibidang teknologi informasi, media dan informatika
( telamatika ) telah berkembang terus tanpa dapat
dibendung,
seiring
dengan
ditemukannya
perkembangan baru dibidang teknologi informasi,
media dan komunikasi. Kegiatan melalui media
system elektronik, yang disebut juga ruang siber (
Cyber space) meskipun bersifat virtual tapi dapat
dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum
yang nyata. Yang menjadi permasalahannya adalah
peneliti dalam penelitian awal yang menggunakan
responden sebanyak 200 siswa di SMU dan SMK
baik negeri maupun swasta di wilayah Jakarta-selatan
khususnya wilayah Pasar Minggu sebagian besar
responden tidak mengetahui bahwa akibat perbuatan
membuat tulisan yang berupa keluhan disampaikan
pada teman/kerabat berbuah tindak pidana yang dapat
terkena pidana.
III. PEMBAHASAN
A. Peran Alat Bukti Elektronik
Pembuktian di Peradilan

Dalam

Pesatnya perkembangan teknologi informasi
dan telekomunikasi telah melahirkan beraneka ragam
Biro-biro jasa yang menawarkan jasanya dengan
berbagai fasilitasnya di bidang telekomunikasi,seiring
dengan kecanggihan produk-produk teknologi
informasi sehingga mampu mengintegrasikan semua
media informasi. Munculnya internet yang
mengiringi
globalisasi
komunikasi
(global
communication network) telah membuat dunia tanpa
batas (borderless) serta menyebabkan perubahan
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social, budaya,ekonomi dan pola penegakkan hokum
yang secara signifikan berlangsung dengan sangat
cepat.
Kemudian
dalam
perkembangannya
masyarakat
mengikutinya
dengan
seiringnya
perkembangan teknologi informasi sehingga muncul
banyak beberapa perbuatan melawan hukum yang
berkaitan dengan teknologi informasi bahkan
berkembang kearah ke bidang politik yaitu digunakan
oleh pihak-pihak yang dengan sengaja menyampaikan
pesan-pesan yang berisi kebencian agar masyarakat
bangkit
melakukan
perlawanan
terhadap
pemerintahan yang syah seperti yang terjadi di
belahan benua Afrika missal di Mesir,Libya dan lainlain Negara yang sampai sekarang masih bergejolak.
Untuk mengimbangi banyaknya bentuk kejahatan
baru, maka sistem peradilan dipandang perlu segera
melakukan penyesuian dengan perkembangan
teknologi informasi yang tidak dihindari lagi agar
dapat memberikan keadilan dan menemukan
kebenaran materiil.
Salah satu bukti perkembangan sistem
peradilan Indonesia adalah dengan mulai diterimanya
alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana.
Pengaturan mengenai alat bukti elektronik ini secara
khusus diatur dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Yang kemudian disingkat
UU ITE menyatakan secara singkat bahwa informasi
elektronik termasuk suara hasil penyadapan
merupakan alat bukti hukum yang syah. Seperti kita
semua menyaksikan waktu proses pemeriksaan kasus
Artalita yang menyuap pejabat kejaksaan Agung .
Permasalahan alat bukti elektronik, kemudian
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional ditanggapi
serius yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik
yang kemudian di akui sebagai alat bukti yang syah
dalam peradilan adalah bukan suatu hal baru,karena
BPHN telah melakukan usaha sejak tahun 1996/1997
yang dipimpin oleh Jendral Polisi Koespramono Irsan
dengan mendapatkan hasil dari penelitiannya yang
menyebutkan bahwa keberadaan alat bukti elektronik
menjadi pokok perhatian atau bahan pertimbangan
bagi hakim dalam memutuskan perkara. Yang
menjadi masalah hanya kekuatan pembuktian dari
alat bukti elektronik tersebut3. Namun tidak berarti
merubah ketentuan sebagaimana disebutkan dalam
pasal 184 KUHP yang menyebutkan beberapa alat
bukti seperti ; keterangan saksi,keterangan ahli,surat,
petunjuk dan keterangan terdakwa.Menurut penulis
alat bukti elektronik, merupakan perluasan dari arti
alat bukti yang berupa surat yang meliputi surat
tertulis sebagai di muat dalam sarana elektronik yaitu
melalui sarana internet.
3
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Bentuk-bentuk
pengakuan
seperti
itu
sebetulnya sudah dimulai dari tahun 1971 yang
disebutkan dalam perundang-undangan tentang
kearsipan,sebagaimana disebutkan dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Ketentuan
Pokok Kearsipan. Lebih detilnya disebutkan dalam
pasal 1 UU No. 1 Tahun 1971 berbunyi ; yang
dimaksud dengan “Arsip” ialah naskah-naskah yang
dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara
dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak
apapun baik dalam keadaan tunggal maupun
berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan…..Kata-kata yang menyimpulkan
adanya pengakuan informasi yang disampaikan
melalui sarana elektronika adalah ;dalam kalimat
……naskah-naskah dalam corak dan dalam bentuk
apapun artinya termasuk informasi yang disampaikan
melalui sarana elektronika.Dalam rangka mengacu
perkembangan
teknologi
informasi,sehingga
pemerintah memandang perlu adanya pengakuan itu
dalam rangka melakukan pelayanan pada public yang
saat ini menuntut pelayanan yang cepat. Demikian
juga diatur pada UU No. 8 Tahun 1997 Tentang
Dokumen Perusahaan telah mengakui kekuatan
pembuktian dokumen perusahaan yang dialihkan
kedalam microfilm atau media lainnya. Lebih
tepatnya disebutkan dalam Bab III pasal 12 UU No. 8
Tahun 1997 menyebutkan bahwa ; dokumen
perusahaan dapat dialihkan ke dalam microfilm atau
media lainnya adalah naskah asli dan memiliki
kekuatan
pembuktian
autentik,
yang
cara
pengalihannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 88 Tahun 19994.
Sebelum
ditetapkannya
Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,sebetulnya
pemerintah kita juga sudah diatur dalam beberapa
aturan perundang-undangan untuk menjaga terjadinya
kefakuman
hukum.
Pemerintah
sudah
mengantisipasinya dengan mencantumkan tentang
alat bukti elektronik agar bila terjadi kasus yang
membutuhkan pengakuan legal dalam suatu undangundang pemerintah bisa membuktikannya dengan
cepat. Dengan demikian pemerintah dapat membantu
proses pemeriiksaan yang sedang dilakukan baik oleh
penyidik maupun oleh peradilan. Beberapa undangundang yang menyinggung masalah alat bukti
elektronik tersebut, sebagai berikut; Undang-undang
Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi,UU
no. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang,UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun pengaturan secara tegas tentang
pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti
syah, lebih lanjut diatur dalam pasal 5 ayat ( 1 )
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan alat
informasi elektronik merupakan alat bukti yang syah
untuk digunakan sebagai alat bukti . Informasi
elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokumen
elektronik, kontrak elektronik, surat elektronik atau
tanda tangan elektronik. Demikian juga meliputi juga
informasi
elektronik tertentu yang merupakan
rujukan dari suatu informasi elektronik. Selanjutnya
pula disebut dalam pasal 5 ayat ( 2 ) UU no 11 Tahun
2008 Tentang ITE menjelaskan lebih lanjut tentang
kedudukan alat bukti elektronik, menyebutkan bahwa
alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat
bukti yang syah yang sebagaimana telah diatur dalam
pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana khususnya dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 184
sebagaimana disebut diatas.
Penegasan
berikutnya,
sebagaimana
dinyatakan pada pasal 44 Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang ITE menyebutkan bahwa;
penggunaan alat bukti elektronik dapat digunakan
mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta
pemeriksaan di Pengadilan. Rumusan pasal tersebut
dapat disimpulkan secara tegas bahwa alat bukti
elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti,
penggunaan alat bukti tersebut sudah dapat dimulai
dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga sampai
proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga
diharapkan dengan adanya pasal 44 ini yang isinya
menegaskan tentang pengakuan secara yuridis alat
bukti elektronik tersebut dengan harapan akan
mempermudah para petugas penegak hukum untuk
mendapatkan alat bukti yang diperlukan tersebut,
karena penggunaan alat bukti tersebut telah
dibenarkan untuk digunakan mulai dari tingkat
penyidikan. Berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut, maka hasil penyadapan yang
selama ini hanya digunakan sebagai pelengkap bagi
aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana, maka kini telah
memiliki “ gigi yang kuat”,karena telah diakui
sebagai alat bukti dalam aturan perundang-undangan
yang berlaku.5 Setelah itu banyak sekali kasus-kasus
tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui
elektronik marak dilakukan oleh para pelaku dan
berhasil tertangkap tangan oleh KPK seperti dapat
disebut salah satunya kasus Artalika yang melibatkan
petugas penuntut atau seorang jaksa,anggota DPR
khususnya dalam kasus gratifikasi.Kasus yang sama

4
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Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan,UU
no. 8 Tahun 1997.

Pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji
dalam pembukaan Seminar dan Sosialisasi UU ITE
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dilakukan bukan hanya sekali saja tapi beberapa kali
yang sangat memalukan. Namun yang lebih penting
lagi dilakukan oleh para pemakai sarana jasa
informasi elektronika yang dilakukan secara tidak
sengaja,seperti yang dilakukan oleh Prita.
B.Kedudukan Alat Bukti Elektronik
Tersangka yang Dilakukan Tidak Sengaja.

bagi

Penggunaan alat bukti elektronik,sebagaimana
diatur dalam pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan alat yang
syah dapat digunakan sebagai alat bukti mulai dari
tingkat
penyidikan,penuntutan
dan
proses
pemeriksaan di pengadilan.( sesuai dengan
disebutkan pasal 44 UUITE ).Dan dijelaskan pula
sebagai penegasan sebagaimana disebut pada pasal 5
ayat ( 2 ) UU ITE yang menyebutkan bahwa alat
bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti
yang syah yang diatur dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai pelaksanaan
dari pasal 184 KUHP.Dimana KUHAP adalah
merupakan aturan yang berlaku dan menjadi
pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara di
pengadilan.
Sebagaimana diketahui bahwa hakim dalam
memeriksa suatu perkara, hakim dalam menggali
kebenaran untuk mencari kebenaran materiil bukan
hanya mencari alat bukti sebagaimana diatur dalam
pada pasal 184 KUHP dan pasal 188 KUHAP
demikian juga berusaha mencari alat bukti dari alat
bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE.
Penjelasan tentang alat bukti yang disebut pasal 188
KUHAP menyebutkan makna alat bukti petunjuk
sebagai disebut pasal ini juga diperoleh dari alat bukti
lain yang berupa informasi yang diucapkan,dikirim,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat
optic atau yang serupa dengan itu tetapi tidak
terbatas pada data penghubung elektronik (electronic
data interchange), surat elektronik (e-mai ), telegram,
teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yaitu setiap
rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,
dibaca,dan atau didengar yang dapat dikeluarkan
dengan dan tanpa bantuan suatu sarana, baik yang
tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain
kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang
berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan,foto,
huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki
makna.
Apabila kita kembali mengkaji beberapa
pasal yang pernah disebutkan diatas tentang
kedudukan alat bukti elektronik dalam beberapa
peraturan perundang-undangan seperti yang disebut
diatas untuk beberapa tindak pidana,seperti untuk
tidak pidana korupsi,,tindak pidana terorisme,tindak
pidana perdagangan orang,dan pencucian uang,.
Kedudukan alat bukti elektronik dalam Undang-
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undang tindak pidana korupsi kedudukan alat bukti
elektronik adalah sebagai bagian dari alat bukti
petunjuk , sedangkan dalam tiga undang-undang
lainnya, alat bukti elektronik dimasukkan sebagai alat
bukti lain. Menurut penulis bila memasukkan alat
bukti elektronik ( alat bukti digital ) sebagai bagian
dari alat bukti petunjuk merupakan kesalahan fatal
atau kurang tepat. Hal ini dikarenakan kedudukan dan
sifat dari alat bukti petunjuk sendiri yang bukan
merupakan alat bukti langsung ( indirect bewijs
)dimana keberadaannya hanya berdasarkan alat bukti
lainnya. Penggunaannya alat bukti petunjuk ada
apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti yang
syah lainnya,sehingga kekuatan pembuktiannya pada
dasarnya
hanya
sebagai
pelengkap
dalam
persidangan. Dengan demikian alat bukti petunjuk ini
tidak dapat dijadikan sarana pengaturan alat bukti
yang belum diatur secara tegas dalam kitab undangundang hokum acara hokum pidana,terlebih apabila
dihadapkan pada keterbatasan alat bukti yang ada.
Masalah kedudukan alat bukti elektronik
dimasukkan dalam alat bukti petunjuk terdapat
berbagai pendapat yang berbeda, walaupun pada
dasarnya didalam hokum acara pidana yang
menjelaskan tentang semua alat bukti yang
disebutkan pada pasal 184 KUHAP adalah bersifat
bebas dan tidak mengikat hakim. Kekuatan
pembuktian alat bukti petunjuk serupa , sifat dan
kekuatannya dengan alat bukti lain.Adapun yang
dimaksud dari alat bukti bebas adalah :
1.Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian
yang diwujudkan oleh petunjuk,oleh karena itu hakim
bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai
upaya pembuktian.
2.Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri
membuktikan kesalahan terdakwa, ( terikat pada
prinsip batas minimal pembuktian ). Oleh karena itu
petunjuk mempunyai nilai pembuktian yang cukup
harus didukung dengan sekurang-kurangnya alat
bukti lain 6.
Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan
alat bukti itu adalah “ yang bebas”, maka alat bukti
digital tidak mengikat hakim atas kebenaran
persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh
karena itu hakim bebas menilainya untuk
menggunakan
sebagai
upaya
pembuktian.
Sebagaimana dijelaskan pada pasal 188 ayat ( 3 )
KUHAP yang menyatakan; bahwa ; penilaian atas
kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif
lagi bijaksana,setelah ia mengadakan pemeriksaan
dengan penuh
kecermatan dan keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya. Uraian diatas tersebut
member petunjuk bahwa penilaian sbuah alat bukti
6
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petunjuk menjadi kewenangan mutlak untuk
menilainya. Hakim bebas untuk melakukan penilaian
terhadap alat bukti petunjuk tersebut.Maka dengan
sikap hakim tersebut dalam praktek dilapangan
khususnya pada kasus Prita yang murni kasusnya
mutlak dilakukan melalui penyampaian pesan
elektronik m,asa hakim tetap berpegang pada
pendapat tersebut diatas, maka menurut penulis
pandangan hakim tersebut kurang tepat. Maka
menghasilkan sebuah keputusan yang dirasakan tidak
adil. Sehingga waktu itu mengundang protes warga
untuk melakukan penekanan atau sering disebur
Public Pressure Approach.Dengan kekuatan itulah
akhirnya putusan pengadilanpun dibatalkan.
Bila dikaji kasus Prita, putusan hakim yang
tetap berkeyakinan bahwa Prita yang menjadi pelaku
menyampaikan informasi bersifat pencemaran nama
baik dari suatu Rusah Sakit. Padahal yang sebenarnya
Prita hanya melakukan keluh kesah yang disampaikan
secara khusus pada kerabatnya, yang kemudian di
bocorkan atau mungkin disadap. Dalam kasus ini
hakim tak bisa menemukan pelaku yang
mendistribusikan informasi yang kemudian di artikan
informasinya
mengandung
pengertian
yang
mengandung motif mencemarkan nama baik. Pasal
yang mengatur tentang pelaku yang patut diganjar
hukuman adalah pelaku yang mendistribusikan
dengan sengaja tanpa ijin. Sebagaimana ditentukan
dalam pasal 27 ayat ( 3 ) UU no. 11 tahun 2008
tentang ITE menyebutkan ; Setiap orang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau
mentransmisikan dan/ atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/ atu pencemaran nama baik.
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan hakim
dalam kasus Prita hakim tidak berhasil menemukan
pelaku yang dimaksudkan dalam pasal tersebut
namun hakim tetap berkeyaninan Pritalah yang
melakukannya. Bila Prita tidak memakai kekuatan
masa tersebut kasus pidana tetap di lanjutkan yang
berbuah pelaksanaan hukuman.
Bila keadaan demikian terus tetap
berlangsung,maka pihak-pihak pelaku bisnis yang
mengtahuinya, maka niscaya mereka akan lari
meninggalkan Indonesia. Karena di Indonesia tak ada
jaminan kepastian hokum, maka pemerintah harus
sudah mulai memperhatikan sikap dari para penegak
hokum agar tetap menjaga kridibilitasnya sebagai
penegak hokum yang harus menegakkan keadilan.
Para penegak hukum harus sadar bahwa pelaksanaan
bisnis kini sudah banyak yang memakai fasilitas
informasi elektronik untuk melakukan bisnisnya antar
Negara. Dan perlu diketahui ditetapkannya UU ITE
ini adalah tujuan utamanya adalah menjamin adanya
kepastian hokum dalam penggunaan informasi
elektronik.

C.Perkembangan Teknologi Informasi di Era
Globalisasi Dalam Meningkatkan Daya Saing.
Ada beberapa pengertian Global Menurut
Mauro F. Guillen berpendapat bahwa; Globalisasi
adalah
transformasi kondisi special-temporal
kehidupan.7 Hidup yang kini dialami mengandaikan
waktu ( time )dan ruang
(space). Namun fakta ini juga berarti jika terjadi
perubahan dalam pengelolaan tata waktu-ruang,
terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup.
Contoh sebuah berita dikirim dari Jakarta ke kota
Flores membutuhkan waktu 30 hari atau 7 hari,tetapi
kini hanya butuh waktu 1 ( satu ) menit, maka ada
yang berubah dalam kordinasi interaksi manusia.Dari
kalimat diatas menjelaskan adanya cirri “kecepatan
dan “ cirri berdesakan” semakin menandai arus hidup
harian kita. Menurut ahli Geografi David Harvey
menyebutnya sebagai gejala “pemadatan wakturuang”,atau pengerutan dunia”. 8Manuel Castells
melihat globalisasi sebagai tatanan baru gejala” yang
bergerak dalam akses ruang-waktu nyata dimana kita
ada, tanpa kita harus berada disana, dan itu terjadi
seluas planet dunia”.
Globalisasi ini digerakkan oleh praktekpraktek penjelajahan sector bisnis yang secara terusmenerus mencari wilayah-wilayah baru bagi
pemasaran produksinya, distribusi, serta mencari
pangsa pasar yang paling menguntungkan bagi proses
akumulasi modal dan keuntungan yang sebesarbesarnya. Pola gerakkan ini semakin jelas dalam dua
dasa warsa terakhir ini. Sebuah proyek besar yang
beri nama The New Global History merupakan
proyek penelitian yang sampai saat ini paling
komprehensif mengenai hubungan antara globalisasi
dan bisnis transnasional. Dari data yang dapat diambil
dari proyek tersebut adalah terjadinya kekuasaan dan
dampak perusahaan-perusahaan transnasional itu tak
terbayangkan–bukan hanya bagi ekonomi tetapi juga
berdampak pada politik, keseluruhan masyarakat,
budaya, dan nilai-nilai. Mereka punya dampak dalam
hamper semua bidang kehidupan modern, dari
pembuatan kebijakan lingkungan hidup sampai
keamanan internasional, dari masalah identitas
pribadi sampai kesoal-soal yang menyangkut
komunitas, dari masa depan lapangan kerja sampai
masa depan Negara-bangsa,dan bahkan badan-badan
serta aliansi-aliansi regional dan internasional.
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa
globalisasi terlahir karena maraknya praktek
penjelajahan sector bisnis yang secara terus menerus
untuk mencari wilayah-wilayah baru dalam rangka
memperluas pangsa pasar untuk meraih keuntungan
7
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yang sebesar-besarnya. Dari tekanan arus bisnis
tersebut diikuti oleh lahirnya ideology baru yaitu
kapitalisme, yang menyebabkan adanya perubahan
sikap bangsa ini. Indonesia merupakan salah satu
Negara yang ikut terseret dan kemudian terseok-seok
tidak berdaya akibat terkena pusaran arus ideology
kapitalisme global( neoliberalisme ). Kekuatan
kapitalisme
global
tanpa
disadari
telah
mengendalikan sebagian besar tatanan social dan
politik disertai munculnya gaya hidup ( kultur )
kapitalisme yang konsumerisme. 9 Norma-norma baru
dibentuk dan dikontruksi untuk mendukung
berjalannya
prinsip-prinsip
kapitalisme.
Ada
kecenderungan konsensus moral
yang menjadi
kerangka dasar dalam interaksi social-politik,
Pancasila, yang cukup penting dalam memproduksi
tatanan kehidupan politik, cenderung diabaikan dan
disingkirkan karena dianggap tidak pas lagi dengan
tuntutan
kehidupan
masa
kini.
Kemudian
mempengaruhi terjadinya perubahan politik di tingkat
nasional dan local dalam upaya menerapkan
demokrasi.Dan kemudian mempengaruhi pola pikir
para politisi yang menerjemahkan demokrasi menjadi
sebagai kesempatan politik untuk memenuhi hasrat
kepentingan kekuasaan.
Nilai-nilai kapitalisme global, yaitu demokrasi
liberal dan kebebasan tidak hanya memperlemah
system politik nasional-lokal dan fungsi Negara tetapi
juga telah mempengaruhi perilaku actor politik dalam
interaksi social. Ada kecenderungan interaksi social
para elit politik tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai
moral tetapi lebih menonjolkan nilai material. Hasrat
memenuhi tuntutan materi telah menyampingkan
nilai-nilai moral. Tanpa disadari pembusukan moral (
korupsi, terror, intimidasi, prasangka dsb ) merebak
dalam berbagai aspek kehidupan baik social maupun
politik. Nilai-nilai social dan moral dalam kehidupan
social-politik telah melonggar kalau tidak boleh
dikatakan hancur berantakan karena dorongan hasrat
mengejar rente ekonomi sesaat. Politik uang, suap
menyuap dan korupsi adalah menjadi kenyataan
dalam berbagai tingkatan kehidupan politik. Elit
politik mulai dari tingkat nasional sampai tingkat
local terlibat secara langsung maupun tidak langsung
dengan praktek korupsi dan politik uang yang
ditandai ada 173 Bupati sudah menjadi tersangka
melakukan tindak pidana korupsi. Tentunya
fenomena ini bila dibiarkan terjadi akan
mengakibatkan proses pembangunan ekonomi akan
terjadi stagnan dan akibat selanjutnya menghjambat
berkembangnya investasi asing dan daya saing
nasional.Dalam situasi seperti itu,Pancasila sebagai
ideology Negara nyaris tidak terdengar dalam
9

Muji Sutrisno dan Herdar Putranto,Teori-teori
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Proceedings SNIT 2012: Hal. D - 6

khasanah kehidupan politik. Bahkan para pemimpin
dan para elit politik merasa enggan mengucapkan
Pancasila sebagai falsafah Negara.
Bila kita semua menyadari hal itu,maka mau
atau tidak mau dibutuhkan gerakan untuk
menggerakkan kekuatan bila menginginkan ada
perbaikan dalam tatanan kehidupan. Lembagalembaga politik dirasa perlu menyesuaikan dan
menyelaraskan dengan tuntutan masyarakat kalau
tidak mau terjadi desintegrasi social. Hal ini tidak
bisa dihindari adalah tatanan social dan moral harus
mengikuti tuntutan masyarakat. Masyarakat sangat
membutuhkan consensus etika dan moral dalam
kehidupan politik. Untuk mengisi kekosongan itu
maka Pancasila yang mengandung nilai-nilai
religiositas,kemanusiaan,persatuan,demokrasi,kedaul
atan rakyat dan keadilan social sudah saatnya dipakai
kembali sebagai landasan untuk mempersatukan
dalam membangun kesadaran kolektif atau rasa
kebersamaan .Kesadaran dalam arti perasaan yang
bersifat kolektif atau rasa kebersamaan bahwa bangsa
ini sedang rapuh digerogoti ideology kapitalisme
yang membonceng proyek-proyek liberalisasi.
Pancasila sebagai ideology Negara dapat diterapkan
sebagai ideology tandingan untuk mengurangi
berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh pusaran
gelombanmg
kapitalisme
global.
Untuk
mewujudkannya maka penghayatan Pancasila secara
nyata lebih diutamakan daripada hanya dijadikan
slogan-slogan pemanis bibir penuh kepalsuan. Penulis
yakin bahwa bangsa ini bisa bangkit kembali sesuai
dengan nilai-nilai yang pernah dipunyainya,hal ini
sesuai dengan kodrati manusia dalam penciptaanya
oleh Tuhan. Melalui suratnya surat Asy Syams atau
surat ke 91 ayat 7 dan 8 yang artinya Allah
menciptakan jiwa serta penyempurnaannya dan ayat 8
Allah menciptakan manusia dengan jiwa ada unsure
kefasikan dan ketaqwaan.Artinya memang Allah
mngilhami manusia dengan beberapa jiwa yaitu ada
kefasikan artinya manusia bisa serakah, pembohong
dsb tapi demikian juga jiwa ketaqwaan artinya pada
suatu waktu manusia itu bisa kembali kejalan Allah
yaitu kembali ke jalan yang dikehendaki Allah.
Tentunya dengan kekuatan pada diri manusia itu
sendiri yang mau bertobat dan Allah berkenan
member hidayahnya. Kita semua harus percaya kita
pasti bisa kembali ke jalan yang diridhoi Tuhan.
Dengan kembalinya kejalan yang dikehendaki
Tuhan,maka pasti kita bisa mengurangi tindakantindakan yang dapat mengurangi rasa kepercayaan
dan kembali perlunya adanya kejujuran dan
kebenaran. Itu semua demi kepentingan bersama
yaitu menanamkan rasa kepercayaan pada bangsa lain
bahwa bangsa Indonesia dalah bangsa yang
besar,sehingga kepercayaan asing dapat kembali dan
pasti tumbuhlah daya saing kita. Bangsa kita kembali
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dihargai oleh Negara lain sebagai bangsa yang luhur
dan bermartabat.
Untuk dapat kembali harus dimulai dari diri
sendiri,karena harus kita sadari bahwa diri sendiri
adalah dasar dari sebuah perubahan besar. Saya
digambarkan dalam sebuah cerita mengenai seorang
sufi yang telah berusia lanjut berkata “ ketika aku
masih muda,aku adalah seorang revolusioner dan
selalu berdo’a ; Ya Tuhan berikan aku kekuatan
untuk mengubah dunia ini ! “, ketika aku sudah
separuh baya dan sadar bahwa setengah hidupku
sudah lewat tanpa mengubah satu orangpun,
kemudian aku mengubah do’aku kepada Tuhan
menjadi; “ Ya Tuhan berikan aku rahmat untuk
mengubah semua orang yang berhubungan denganku;
keluarga dan teman-temanku, itu saja sudah cukup”.
Sekarang ketika aku sudah menjadi tua dan saat
kematianku sudah dekat, aku mulai menyadari betapa
bodohnya aku. Do’aku satu-satunya sekarang adalah ;
“ Yaa Tuhan berikan aku rahmat untuk mengubah
diriku sendiri”. Jika sejak semula aku berdo’a seperti
ini,aku tentu tak akan menyia-nyiakan hidupku. Itulah
suatu bukti kekuasaan Tuhan yang telah mengilhami
manusia dengan dua jiwa seperti dijelas diatas
melalui firmanNya. Yang kemudian dari keyakinan
itu akan membentuk manusia yang berkarakter.
Orang yang berkarakter adalah orang yang senantiasa
digerakkan oleh nilai-nilai ( value driven )
kemanusiaan:
integritas,
kerendahan
hati,kesetiaan,pengendaliandiri,keberanian,kesabaran,
kerajinan,kesederhanaan dan sebagainya. Inilah yang
membedakan dengan orang yang tidak berkarakter
yang
hidupnya
selalu
dikendalikan
oleh
kepentingannya ( interes driven ) Orang yang
berkarakter tidak melakukan Korupsi bukan karena
takut akan resikonya tapi semata-mata karena tak
ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Membangun
karakter
adalah
kunci
menyelesaikan berbagai persoalan dasar di berbagai
bidang. Inilah inti pendekatan SDM yang
membangun sisitem didalam manusianya sendiri (
buil in ) Kalau ingat pada masa orde baru ada jargon “
Waskat” dari singkatan “ pengawasan melekat “yang
pernah di programkan oleh Menteri MENPAN,
Nampak ada kekeliruan atu salah kaprah karena
waskat yang dimaksud adalah pengawasan yang
dilakukan
oleh
atasan
langsung
terhadap
bawahannya. Konsep ini telah terbukti tidak
efektif,karena sangat membuka adanya win-win
solution. Pengawasan melekat yang sebenarnya
adalah bagaimana setiap orang mengawasi dirinya
sendiri agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang
dimilikinya.10
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D. Perlunya Sikap Pemerintah Dalam Menjamin
Kepastian Hukum Bagi Pengguna Jasa Informasi
Elektronik.
Era globalisasi telah menempatkan peranan
teknologi informasi dan komunikasi ( TIK ) kedalam
posisi yang sangat strategis,karena menghadirkan
suatu dunia tanpa batas,jarak,ruang dan waktu, serta
dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi.
Teknologi Informasi dan komunikasi telah merubah
pola hidup masyarakat secara global Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi telah pula
menyebabkan perubahan social, budaya,ekonomi,dan
penegakkan hokum yang secara signifikan
berlangsung secara cepat. Pemanfaatan teknologi
informasi dewasa ini sudah memasuki berbagai
sector kehidupan , baik sector pemerintahan,sector
bisnios dan perbankan, pendidikan,kesehatan maupun
kehidupan pribadi.
Teknologi Informasi telah melahirkan sebuah
efek samping baik baik yang bersifat positif, tapi
juga harus disadari melahirkan efek yang negative
berupa member peluang untuk terjadinya kejahatankejahatan baru ( cyber crime ) Kejahatan-kejahatan
baru tersebut bisa terjadi karena dua hal. Pertama
terjadi bila perbuatannya itu disadari sengaja dibuat
atau dilakukan, seperti banyak yang terjadi ditengahtengah masyarakat yaitu terutama dikalangan anakanak yang tertipu oleh informasi yang dikirimkan
melalui jejaring social ( Baik facebook ataupun twiter
) yang berisi penipuan atau ajakan artaupun janji
kosongm kemudian barang siapa yang tertarik akan
terjebak pada perbuatan penipun. Seperti diatur pasal
28 ayat 1 UU ITE.
Kedua perbuatan yang dilakukan bisa tidak disadari
atau tidak disengaja atau tidak memiliki niat untuk
melakukan sesuatu. Seperti apa yang menimpa pada
Prita yang awalnya hanya ingin melakukan keluh
kesahnya dari apa yang dilakukan oleh sebuah Rumah
Sakit yang telah melakukan pelayanannya tidak
dengan baik pada teman dekatnya, yang kemudian di
oleh pihak ketiga kemudian dibocorkan tanpa
sepengatahuan pembuat, maka kemudian sampai pada
pihak Rumah Sakit yang kemudian disalahkan artikan
sebagai yang dapat mengakibatkan pencemaran nama
baik. Maka kemudian perbuatan Prita berbuah
perbuatan pidana/ kejahatan atau sering disebut cyber
crime,dan sampai membuah sebuah keputusan pidana
berupa penahanan serta tuntutan perdata berupa
tuntutan ganti rugi.Penyalahgunaan informasi yang
berupa usaha mendistribusikan atau menyebarkan
luaskan tanpa hak mendistribusikan, sebagaimana
diatur pada pasal 27 ayat ( 3 ); berbunyi ; Setiap
orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan atau mentrans misikan dan atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
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Yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan
pengadilan itu dirasakan menghasilkan sebuah
keputusan yang dirasa ada unsure ketidakadilan. Dari
beberapa fenomena yang terjadi dimasyarakat
dirasakan sudah sangat meresahkan masyarakat
terutama kaum ibu,karena banyak anggota
masyarakat banyak yang menjadi korban. Seharusnya
Pemerintah yang memiliki kewajiban memberikan
perlindungan pada setiap warganya berupa adanya
hak rasa aman. Sebagaimana ditetapkan pada pasal 28
F Undang-undang Dasar 1945 ( amandemen ) yang
berbunyi ; Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan
pasal 28 G ayat ( 1 ) berbunyi ; Setiap orang berhak
atas
perlindungan
diri
pribadi,
keluarga,
kehormatan,martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasinya.Dari kedua amanat yang disampaikan oleh
UUD 1945 seharus pemerintah segera melakukan
sosialisasi dari isi/materi yang diatur dalam UU ITE.
Hal ini penting agar setiap warga siap menghadapi
perubahan yang terjadi akibat mengalirnya informasi
melalui informasi elektronik. Dan pemakaian internet
yang bakal merebah ke segala kehidupan tanpa
mengenal klas social, yang berakibat merubah nilainilai social, budaya.Pemerintah bisa melakukan
beberapa pendekatan antara lain ; Pertama ;
Pendekatan Atur dan Awasi ( command and control
atau CAC Approach ) yaitu suatu pendekatan melalui
upaya pencegahan.
Upaya ini adalah melalui pendekatan sosialisasi yang
berisi member kesadaran pada para pemakai internet/
jasa elektronik akan pentingnya melihat fenomena
yang merupakan fakta hokum dimana telah terjadi
pemakai jasa elektronik yang mengirimkan informasi
atau pesan yang dilakukan secara tidak sengaja dapat
berbuah sebuah perbuatan yang dapat diberi sanksi
pidana yang berat. Contoh seperti Prita yang semula
hanya berupa keluh kesah tentang pelaksanaan
pelayanan pada sebuah Rumah sakit pada
teman/kerabat dekat kemudian oleh pihak luar ada
yang membocorkan menjadi konsumsi public.
Sehingga mendapatkan gugatan dianggapnya dikrim
secara sengaja dan mempeunyai latarbelakang
mencemarkan nama baik. Sehingga penulis
menganggap perlu agar pemerintah segera melakukan
perencanaan melakukan sosialisasi terhadap isi UU
tentang ITE tersebut pada seluruh lapisan dan
member contoh pada pesan yang telah dikirimkan
tidak banyak pemakai memakai kata-kata yang tidak
pantas baik terhadap siapapun termasuk pada
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presiden. Dan member contoh membuat ucapan atau
pesan yang baik dan sopan. Dan pemerintah juga
memandang perlu untuk member sesuatu gambaran
tentang akibat hokum dari telah dikirimkannya pesan
yang tak sopan/pantas. Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Kominfo perlu sekali member
sosialisasi tentang isi/materi UU ITE dari pasal
kepasal. Khususnya pasal yang mengatur tentang
perbuatan apa saja yang dilakukan dapat berbuah
sanksi hokum yang berat. Hal ini sangat penting
mengingat para pemakai jasa internet sebagian besar
adalah generasi muda yang potensial untuk
mendukung pemerintah dimasa mendatang.
Kedua,: Pendekatan Atur Diri Sendiri ( ADS ) artinya
dengan melakukan sosialisasi UU ITE diharapkan
dapat menggugah kesadaran hokum masing-masing
pemakai internet, sehingga bila akan memakai akan
melakukan sesuatu missal mengirimkan pesan harus
dikirkan secara berhati-hati akan resiko yang akan
timbul dikemudian hari harus menghadapi sanksi
hokum yang berat.Inilah pentingnya sebuah
perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri sebaiknya
melakukan pengawasan yang dilakukan oleh diri kita
sendiri agar menyadari tentang bahwa semua hal
harus dimulai dari diri sendiri.
Ketahuilah bahwa memulai dari diri sendiri adalah
dasar dari sebuah perubahan besar. Seperti sebuah
cerita yang dijelaskan diatas tentang doanya seorang
sufi. Kesimpulan bahwa orang yang berkarakter
adalah orang yang senantiasa digerakkan oleh nilainilai
kemanusiaan:
integritas,kerendahan
hati,kesetiaan,pengendalian
diri,
keberanian,kerajinan,kesederhanaan dsb. Ini bedanya
dengan orang yang tidak berkarakter yang hidupnya
senantiasa dikendalikan oleh kepentingan. Sebagai
contoh dari kasus Prita seharusnya juga berfikir di
hati yang paling dalam bahwa keluh kesah yang
dikirimkan melalui internet dimana internet itu adalah
komunikasi public sehingga perlindungan privasi tak
mungkin bisa dijaga kerahasiaanya. Demikian juga
pihak Rumah Sakit juga melakukan tindakan hanya
dilandasi oleh sebuah kepentingan dirinya agar dapat
mempertahankan eksistensi supaya dapat tetap
berusaha. Rumah Sakit tak pernah berpikir bahwa
resikonya bila kasus tersebut akan menimbulkan
reaksi yang luar biasa oleh masyarakat dan resiko
hokum yang akan dihadapinya missal bisa dapat
dicabut sebuah sanksi dicabut ijinnya oleh
Kementerian Kesehatan karena memakai istilah
internasional dalam papan nama Rumah Sakit. Dan
menimbulkan sebuah pertanyaan besar apakah criteria
RS internasional telah terpenuhi.?.Ketahuilah bahwa
membangun
karakter
adalah
kunci
untuk
menyelesaikan berbagai persoalan mendasar. Inilah
inti pendekatan SDM yang membangun system
didalam manusianya sendiri. Sehingga dalam diri
manusia sendir telah terbentuk sebuah benteng yang
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dapat mempersiapkan untuk menangkal setiap
perubahan yang terjadi diluar. Ketahuilah perubahan
yang terjadi dibidang elektronik itu sangat cepat.
Sehingga membutuhkan pengendalian diri terutama
moral.Ketiga;Pendekatan Perilaku ( Behavior
Approach ) yaitu dengan memberi sosialisasi yang
diharapkan dapat member bekal moral untuk
melakukan perubahan dari kebiasaan yang telah
dilakukan. Inilah perlunya individu mengetahui
pentingnya aktualisasi yang membuat individu terus
berkembang/meningkat serta bertumbuh terus untuk
mengetahui tujuan hidup. Kita harus sadar tujuan
hidup itu bukan sekedar
mencapai tingkat
ketenteraman atau kesenangan saja, akan tetapi kita
harus sadar kedepan kearah tujuan yang semakin
banyak berfungsi, sehingga dapat menjadi sesuai
dengan potensinya. Menurut Alport setiap pribadi
harus memiliki hal-hal sebagai berikut :
Extention of self adalah proyeksi kemasa depan,
merencanakan dan mengharapkan ( planning, hoping
), self obyectification ; mempunyai dua komponen
yaitu; Insight; kecakapan individu untuk mengerti
dirinya,humor ; kecakapan untuk mempertahankan
hubungan positif dengan dirinya sendiri dan obyekobyek yang disenangi juga menyadari adanya ketidak
selarasan. Dan falsafah hidup ( philosophy of
life)menyadari bahwa Religi merupakan salah satu
hal penting dalam kehidupan. Sehingga setiap
individu bisa warga dapat menyadari bahwa kebiasan
yang jelek/buruk harus segera dijauhi atau harus
segera ditinggalkan dan segera melakukan perubahan
sehingga setiap individu memiliki kemampuan untuk
menyesuaikan diri terhadap lingkungan, salah satunya
adalah kepribadian. Ketahuilah bahwa kepribadian
adalah sesuatu yang mempunyai fungsi adaptasi dan
menentukan. Keempat; Pendekatan Tekanan Publik (
Publik Pressure Approach ) adalah sebuah
pendekatan ini dilakuakan yang paling terakhir bila
pemerintah sudah melakukan ketiga komponen diatas
tapi terus menghadapi kendala yaitu dengan
memanfaatkan
kelompok
masyarakat
untuk
melakukan penekanan pada para pelaku atau siapa
saja agar mematuhi aturan yang berlaku. Yaitu
dengan melakukan senantiasa sosialisasi yang secara
terus menerus agar masyarakat yang belum
mengetahui diharapkan segera menyadarinya. Dengan
demikian bila ada warga yang melakukan
pelanggaran akan mendapatkan sanksi dari warga
lainnya berupa sanksi social.

IV.KESIMPULAN.
Dari makallah ini penulis
menunjukan betapa pentingnya peran hokum
setiap kegiatan pembangunan khususnya
bidang informasi elektronika atau oaring

menyebutnya internet. Yaitu dalam rangka menjamin
kepastian hokum pada para pengguna jasa informasi
elektronika atau internet. Dengan memberi penjelasan
tentang betapa pentingnya alat bukti elektronika
dalam rangka menggali kebenaran dalam kasus
penyalahgunaan alat elektronika atau
menggali
kebenaran materiil dari tindak pidana yang dilakukan
oleh pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya
menjelaskan tentang kedudukan alat bukti elektronika
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia. Disamping itu perlu menjelaskan
tentang pentingnya melakukan pembinaan karakter
pada segenap warga penduduk agar warga selalu siap
menghadapi perubahan di Era globalisasi. Demian
juga perlu menjelaskan pada para warga dalam
menggunakan internet terutama dalam mengirim
pesan memakai kata-kata yang sopan. Agar
masyarakat dalam meenggunakan internet untuk
digunakan pada hal-hal yang positif sehingga akan
member rasa aman pada para investor , sehingga
dapat menaikan daya saing. Demikian pula perlunya
sikap pemerintah untuk melakukan sosialisasi agar
warga selalu siap menghadapi perubahan di era
globalisasi.
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