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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yurisdiksi Kejahatan Siber 

(Cybercrime) serta mengetahui bentuk konkrit kerjasama antara Negara dalam 

melakukan penanggulangan Cybercrime berdasarkan Convention on 

Cybercrime.Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

menggunakan metode konseptual atau Conceptual Approach. Bahan hukum yang 

dipergunakan adalah bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder berupa 

buku/literatur dan jurnal serta bahan hukum tersier berupa kamus umum bibliografi, 

buku pegangan, ensiklopedi, terbitan pemerintah yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap berbagai istilah, konsep dan pengertian di dalam bahan hukum lain. Bahan-

bahan hukum dikumpulkan melalui library dan documentary research dan dianalisis 

melalui pendekatan kualititaif, yakni analisis data secara mendalam, komprehensif 

dan holistic untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. 

Pengaturan terhadap yurisdiksi dalam hukum internasional khusus mengenai 

cybercrime diatur dalam Convention on Cybercrime. Permasalahan yurisdiksi dalam 

Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa, secara khusus 

ditempatkan pada Pasal tersendiri yakini pada Pasal 22. Apabila terjadi konflik 

yurisdiksi biasanya negara-negara menempuh cara kerjasama internasional untuk 

menyelesaikannya, tiga hal tersebut adalah: a.Ekstradisi dan Deportasi; b.Mutual 

Legal Assistance atau bantuan timbal balik; c.Transfer of Proceeding. 

 

Kata Kunci: Kejahatan Mayantara, Cybercrime, Yurisdiksi. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan 

teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang 

kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasaranya bermula dari awal 

                                                        
1
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ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang 

menyebarluaskan mempercepat perdagangan antara, di samping pertambahan dan 

kecepatan lalu lintas barang dan jasa.
2
 

Perkembangan internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan 

Amerika, U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) memutuskan 

untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah 

komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan 

nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil 

dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan 

membentuk sebuah jaringan.
3
 

Sejalan dengan perkembangan dari teknologi terjadi pula pergeseran perilaku 

dalam masayarakat. Pergeseran perilaku dalam masyrakat tersebut kemudian 

dilakukan sebuah bentuk kodifikasi yang dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk 

catatan sejarah masyarakat dari masa ke masa. Sejarah sebagai sebuah catatan penting 

yang merekam proses perubahan  terhadap manusia dan lingkungan dimana manusia 

hidup baik sebagai makhluk individu maupun sebagai mahluk sosial. Demikian 

halnya dengan proses perkembangan hukum  internasional dan kebutuhan masyarakat 

akan terciptanya suatu regulasi yang memiliki fungsi pengaturan terhadap tindakan-

tindakan yang merupakan perilaku dari manusia dan terkhusus pada perilaku yang 

dianggap dapat mengganggu keharmonisan kehidupan manusia dan lingkungan 

sekitarnya, baik itu dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran. 

Berkembangnya kejahatan internasional yang hidup ditengah-tengah 

masyarakat, mendorong para pakar hukum internasional untuk memberikan perhatian 

yang serius terhadap perkembangan kejahatan internasional tersebut dalam bentuk 

penelitian–penelitian. Hasil dari penelitian para pakar tersebut akan menghasilkan 

                                                        
2
 Juwono sudarsono, Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia, artikel dalam majalah 

Prisma, No. 8 Tahun XIX 1990, LP3ES, Jakarta, dikutip dari Didiek M. Arief Mansyur, Cyberlaw : 

Aspek hukum teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.  1. 
3
Eddy Purwanto dan Tim Sub Bag Jaringan Informasi IPTEK, JIIPP, Pengantar World Wide 

Web, dapat diakses melalui http://www.elearning.amikom.ac.id, hal. 1-2. 
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sejumlah teori atau kaidah baru yang dapat memberikan tambahan pemahaman 

kepada masyarakat akan kejahatan internasional. 

Penelitian tersebut telah memberikan hasil yang tidak sedikit, hal ini 

dibuktikan dengan hadirnya sejumlah karya tulis yang dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam pengembangan keilmuan salah satu cabang kajian dari hukum 

internasional ini. 4 

Dalam karya-karya tersebut para pakar hukum internasional mencoba 

mengemukakan kehadiran hukum kejahatan internasional di tengah masyarakat 

internasional. Sebagai contoh pendapat yang dikemukakan oleh Bassiouni yang 

menyatakan sebagai berikut: 
5
 

“ International  criminal law becoming increasingly relevant to our 

contemporary world, and it will surely continue become an ever more 

important legal discipline. Present and future generations of student of 

the law an all fields such as political science and criminology, will need to 

learn more about subject deals with the problem of international and 

transnational crime which are constantly increasing in number, intensity 

and threat to the peace and stability of of the world order and security 

and safety of individuals all over the world. These dangers come from 

states, individuals, and groups from every corner of the globe, 

irrespective of ideology, belief or distinguishing factor.”   

 

Selain pendapat yang dikemukan oleh Bassiouni, Muler R. Wise juga 

mengemukakan pendapatnya yang berkenaan hadirnya International Criminal Law 

atau Hukum Kejahatan Internasional dimana beliau mengatakan bahwa: 
6
 

                                                        
4

Ibid, hal. 5, karya-karya tersebut antara lain, Fredrich Meili dapat dikatakan sebagai 

penggagas lahirnya karya tulis dibidang kejahatan internasional dengan kehadiran karyanya yang 

berjudul, Lehrcuch des Internasionalen Strapechts und Strafprozessrechts (Zurich, 1910) yang 

merupakan karya tulis pertama yang membahas mengenai kejahatan internasional. Disusul karya tulis 

Mueler R Wise (1965) yang berjudul international criminal law), dan buku A Treatise on International 

Criminal Law (Bassiouni R. Nanda,1973), serta buku International Criminal Law: Vol I-III 

(Bassiouni,1986). 
5
 Bassiouni, International Criminal Law Vol. III Enforcement, Transnational Publishers; 

New York,1987 hal.xiii, dikutip dariRomli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, 

Refika Aditama; Bandung, 2000, hal. 6. 
6

Mueler E. Wise, International Criminal Law 1965,dikutip dari Romli Atmasasmita, 

Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama; Bandung, 2000 hal.6-7. 
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“There has in fact emerged a body of principles which justifiably maybe 

entitiled “International Criminal Law” . This is a term quite familiar to 

continental lawyers who, in tradition code lawyer, have long been busily 

engaged  in assembling the members of the body, often before there was 

any “positive” law in point. In anglo American Law we have become 

active at a somewhat later stage in the evolution of “International 

Criminal Law”. 

 

Kenyataan inilah yang menyebabkan lahirnya Resolusi (1947) yang 

menghendaki dilaksanakannya pembentukan suatu panitia kodifikasi hukum 

internasional atau The Committee on Codification of International Criminal Law 

yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui 

dalam : The Charter and Tribunal of Nurenberg Trial (1945) sebagai sebuah 

pengakuan secara internasional terhadap cabang hukum baru dalam hukum 

internasional.
7
 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan jenis kejahatan 

internasional ikut bertambah. Bassiouni  menyebutkan dalam bukunya  terdapat 22 

(dua puluh dua jenis) kejahatan  yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan 

internasional.
8
 Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir, setidaknya-tidaknya ada 

dua jenis kejahatan baru yang kemudianjuga turut dikategorikadikategorikan sebagai 

bentuk kejahatan transnasional yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh negara-

negara di dunia. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain korupsi (coruption), 

terorisme dan kejahatan virtual atau yang biasa disebut dengan cyber crime. 

                                                        
7
  Romli Atmasasmita, Ibid. 

8
 Bassiouni, International Criminal LawVol. I: Crimes, Transnational Publishers; New York, 

1986, hal. 135, dikutip dari Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika 

Aditama; Bandung, 2000,hal. 42., Kedua puluh dua (22) jenis kejahatan internasional yang dimasud 

adalah aggression, war crimes, Unlawfull Use of Weapon, Crimes Against Humanity, Genocide, 

Racial Discrimination and Apharteid, Slyvery and Related Crimes S. Torture, Unlawfull Human 

Experimentation, Piracy, Aircraft Hijacking, Threat and Use of Force Against Internationally 

Protected Person, Taking of Civilians Hostages, Drug Offences, International Traffic in Obscene 

Publication, Destruction and/or Theft of National Treasures, Environmental Protection, Theft of 

Nuclear Materials, Unlawsull Use of Mails, Interference of Submarine Cables, Falsification and 

Counterfeiting, and Bribery of Foreign Public officials. 
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Kejahatan cyber atau cyber crime yang pada dasarnya merupakan imbas dari 

perkembangan teknologi yang telah mengubah kebiasaan masayarakat yang pada 

awalnya bersifat konvensional menjadi sebuah kebiasaan yang lebih bersifat modern 

atau dapat disebut dengan high technology society. Perubahan kebiasaan ini telah 

menghasilkan suatu kejahatan dengan penggunaan alat elektronik sebagai media 

kejahatan. Faktor utama yang mengakibatkan peralihan kebiasaan tersebut adalah 

adanya perkembangan teknologi informasi yang berpadu dengan media komunikasi 

dan teknologi komputer, yang kemudian menghasilkan suatu piranti baru yang 

disebut dengan internet.
9

 Kemunculan internet telah menghasilkan suatu pola 

interaksi baru dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada awalnya lebih bersifat 

nyata (real) berubah menjadi pola interaksi masayakat yang dapat dikatakan bersifat 

virtual (cybernetics). 

Respon dari tantangan – tantangan tersebut tentu saja beragam salah satunya 

adalah adanya respon dari negara – negara untuk memberikan pengaturan terhadap 

cyberspace
10

dengan hadirnya undang-undang respon yang samapun dilakukan oleh 

regional seperti Uni Eropa (UE) yang menyusunConvention on Cybercrime
11 sebagai 

tindakan pengaturan khusus terhadap cyberspace yang bersifat publik dalam aspek 

pidana yang terjadi di dunia cyber. Selain itu respon juga dilakukan oleh Persatuan 

Bangsa – Bansa (PBB) dan (International Telecommunication Union) ITU sebagai 

lembaga yang memiliki keterkaitan erat dengan cyberspace.
12

 

                                                        
9
 Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT. Refika 

Aditama; Jakarta, 2005, hal 103. 
10

  Contoh dari negara – negara yang melakukan  pengaturan tersebut antara lain Australia 

dengan diberlakukanya Criminal Code Act 1995 yang diamandemen oleh federal legislation menjadi 

The Cyber Crime Act 2011; Belgia ditambahnya Pasal baru dlm KUHP yang berlaku efektif tanggal 

13 Februari 2001; Brazil ditambahkan Pasal baru ke dalam KUHP dengan Law No. 9, 983 of July 14, 

2000; Canada (Canadian Criminal Code) yang di dalamya diatur tentang tindakan criminal di dunia 

cyber; dan UU ITE di Indonesia yang mengatur secara general mengenai cyberspace dan RUU Tindak 

Pidana Telekomunikasi dan Informatika (RUU TIPITI) sebagai lex spesialis.   
11

The Council of Europe : Convention on the Cyberrcrime, Budhapest, 23 October 2001 
12

 Contoh dari respon PBB misalnya dengan hadirnya UN Ressolution 53/63 (2001) and 

56/121 (2002) : Combating the Criminal Misuse of Information Technologies; UN Ressolution 56/183 

(2002) : World Summit on Information Society; UN Ressolution 57/239 (2003) : Creation of a Global 

Culture of Cyber Security; UN Ressolution 58/199 (2004) : Creation a Global Culture of 
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Hal ini juga tentu saja berkaitan dengan kompetensi sebuah peradilan dalam 

mengadili tindak pidana ini. Dengan adanya kejelasan tentang bagaimana tindak 

pidana ini maka keterbatasan terhadap kompetensi terhadap pengadilan dalam 

mengadili tindak pidana ini akan tidak samar dan pelaku tindak pidana ini tidak akan 

dengan mudah melanggeng pada negara-negara yang belum menerapkan regulasi 

terhadap Cybercrime. Ketika hal tersebut dapat ditemukan dan dijadikan dalam suatu 

bentuk kodifikasi maka tindak pidana tersebut dapat diadili melalui peradilan 

nasional atau national court, internasional tribunalhingga International Criminal 

Court jika tindak pidana cyber tersebut dikatakan sebagai sebuah tindak pidana serius 

atau serius crime dalam hal ini dicapai sebuah kesepakatan untuk memasukkan 

sebagai tindak pidana internasional. 

Dengan adanya progress yang akseleratif dan progresif tentu saja memberikan 

bantahan adanya anggapan bahwa kejahatan ini yang belum terlalu penting untuk 

mendapatkan perhatian lebih. Anggapan bahwa masih terlalu banyak hal yang 

penting melebihi tindak pidana ini tentu saja menjadi celah sendiri untuk orang 

perorang yang bersifat individu maupun orang yang terorganisir dalam kelompok 

tertentu tentu saja akan semakin menjadi leleuasa untuk melakukan aksinya. Yang 

pada akhirnya menjadi sebuah jalan keluar bagi negara –negara dalam 

menanggulangi pelaku dari tindakpidana yang tidak mengenal umur dan kapasitasnya 

serta kapabilitasnya tidak dapat diukur dengan ijasah yang dipegang oleh pelakunya. 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Cybersecurity and the Protection of Critical Information Stucture. Sedangkan untuk respon yang 

diberikan oleh oleh Internasional Telecommunication Union (ITU) seperti : ITU Plenipotentiary 

Ressolution 130 :Strengthening the role of ITU in Building confidence and security in the use of 

information and Communication Technologies (Antalya, 2006); ITU Plenipotentiary Ressolution 149 : 

Study of Defenitions and Terminology relaitting to Building confidence and security in the use of 

information and Communication Technologies (Antalya, 2006); ITU WTDC Ressolution 45 : 

Mechanism for Enchanging Cooperation on Cyber Security, Including Combating Spam (Doha, 2006) 

and the Report from Meeting on Mechanism for Cooperation an Cybersecurity and Combating Spam, 

held 31 August – 1 September 2006; ITU WTSA Ressolution 50 : Cybersecurity (Florianopolis, 2004; 
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II. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan  di atas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana Hukum Internasional mengatur yurisdiksi kejahatan siber 

(cybercrime)? 

2. Bagaimanakah kerjasama internasional dalam menanggulangi Kejahatan Siber 

(Cybercrime) 

 

III. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian 

hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesain masalah. Pemecahan masalah 

dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan 

mencari norma hukum dan norma hukum tersebut.
13

Selanjutnya dilakukan 

pendekatan menggunakan metode konseptual atau Conceptual Approach. 

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan 

hukum yang ada.
14

 

 Tujuan kahir dari penelitian ini adalah untuk menemukan sebuah konsep 

yang berguna untuk menggambarkan keadaan yang dipaparkan oleh seorang 

peneliti. Sehubungan dengan topik penelitian ini, maka peneliti akan mendasarkan 

pada peraturan-peraturan berupa hukum internasional mengenai kejahatan 

mayantara (cybercrime). Peraturan-peraturan tersebut dapat berupa konvensi yang 

telah disepakati oleh negara-negara sebagai hasil dari perundingan atau konferensi 

internasional maupun berbagai keputusan (resolusi) dari organisasi internasional 

yang terkait, Peraturan-peraturan ini kemudian dikaitkan dengan kasus atau 

fenomena yang terjadi yaitu kejahatan mayantara. 

                                                        
13

 Agus Brotosusilo, penulisan hukum : buku pegangan dosen, (Jakarta : (Konsorsium 

Departemen PDK, 1994). Hlm 8. 
14

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2000, hal. 137.  
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2.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, 

yaitu:  

a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sebagai hukum positif yang meliputi: 

1) Covenant League of Nations 1924; 

2) Charter of United Nations 1955; 

3) Negotiated Relationship Agreement between theInternational Criminal 

Court and the United Nations; 

4) Declaration of Principles “Building the Information Society : a Global 

Challenge in the New Mellinium”, World Summit on The Information 

Society, Geneva 2003 – Tunis 2005; 

5) ITU Plenipotentiary Ressolution 130 :Strengthening the role of ITU in 

Building confidence and security in the use of information and 

Communication Technologies (Antalya, 2006); 

6) ITU Plenipotentiary Ressolution 149 : Study of Defenitions and 

Terminology relaitting to Building confidence and security in the use of 

information and Communication Technologies (Antalya, 2006); 

7) ITU WTDC Ressolution 45 : Mechanism for Enchanging Cooperation on 

Cyber Security, Including Combating Spam (Doha, 2006) and the Report 

from Meeting on Mechanism for Cooperation an Cybersecurity and 

Combating Spam, held 31 August – 1 September 2006; 

8) ITU WTSA Ressolution 50 : Cybersecurity (Florianopolis, 2004; 

9) ITU WTSA Ressolution 51 : Combating Spam (Florianopolis, 2004); 

10) ITU WTSA Ressolution 52 : Countering Spam by Technical Means 

(Florianopolis, 2004); 
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11) Plan of Action “Building the Information Society : a Global Challenge in 

the New Mellinium”, World Summit on The Information Society, Geneva 

2003 – Tunis 2005; 

12) The Council of Europe : Convention on the Cyberrcrime, Budhapest, 23 

October 2001; 

13) UN Ressolution 53/63 (2001) and 56/121 (2002) : Combating the 

Criminal Misuse of Information Technologies; 

14) UN Ressolution 56/183 (2002) : World Summit on Information Society; 

15) UN Ressolution 57/239 (2003) : Creation of a Global Culture of Cyber 

Security; 

16) UN Ressolution 58/199 (2004) : Creation a Global Culture of 

Cybersecurity and the Protection of Critical Information Stucture. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan 

hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan makalah yang berkaitan 

dengan data digital, kekuatan mengikatnya suatu peraturan dan sumber 

hukum.  

c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi: kamus 

hukum, kamus komputer dan kamus bahasa Indonesia. Sebagai bahan tersier 

yang digunakan antara lain : 

1) Black Law Dictionary; 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

3) Donny Ariyus, Kamus Hacker. 

 

3. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan setelah diperbandingkan 

dengan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan ditulis dengan 

metode deskriptif evaluatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan 
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mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya 

penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil 

analisis dengan memilih data yang menggambarkan dan melakukan evaluasi 

terhadap keadaan sebenarnya serta gambaran akan kejadian dimasa yang akan 

datang. 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Yurisdiksi dalam Menangani 

Kejahatan Siber (Cybercrime) 

 Begitu banyak pendapat-pendapat tentang yurisdiksi yang berkembang dan 

dilontarkan oleh berbagai ahli, namun sedikit sekali yang akhirnya diterima oleh 

hukum internasional sebagai prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 

a. Subjective Territoriality (territorialitas subjektif) 

 Subjective territoriality adalah prinsip yang terpenting di dalam hukum 

internasional.
15

 Menurut prinsip ini, keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan 

tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara 

lain. Mayoritas negara-negara di dunia, mengadopsi prinsip ini ke dalam perundang-

undangan pidananya.
16

 

 Namun demikian J.G Starke, sebenarnya asas ini bukan merupakan asas 

umum hukum internasional, tetapi penggunaannya yang khusus sudah menjadi bagian 

hukum internasional, sebagai akibat dari dua konvensi yang penting yaitu Geneva 

Convention for Supression of Counterfeiting Currency (1929) dan Geneva 

Convention of the Illicit Drug Traffic (1930).
17

 

 

                                                        
15

 Derrel Menthe, Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of  International Spaces, 4 Mich 

Tech Review, 1998, hal 2 
16

Ibid. 
17

 J.G Starke, Introduction to International Law, 9th ed, (London: Butterworths, 2000), hal 

184. 
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b. Objective Territoriality (territorialitas objektif) 

 Objective Territoriality digunakan pada saat suatu tindakan dilakukan oleh 

pelaku yang berada di luar wilayah suatu negara, akan tetapi justru akibat paling 

serius yang timbul karena peristiwa itu berada di dalam wilayah negara yang 

dimaksud.
18

 Asas ini dirumuskan oleh Prof. Hyde, sebagaimana dikutip oleh J.G 

Starke19, sebagai berikut : 

“The setting motion outside of a state of a force which produces as a direct 

consequence an injurious effect therein justifies a territorial sovereign in 

prosecuting the actor when he enter its domain.” 

Sebagai contoh, misalnya orang yang sedang  berada di perbatasan suatu negara 

kemudian menembak seseorang yang berada di wilayah negara lain. 

c. Nationality (nasionalitas aktif) 

  Nationality adalah prinsip yang didasarkan kepada status kewarganegaraan 

seseorang.
20

Prinsip ini oleh Starke disebut juga prinsip nasionalitas  aktif
21

, yaitu 

negara tidak wajib menyerahkan warganegaranya yang melakukan  pelanggaran di 

luar negeri. Artinya, negara dianggap lebih berwenang mengadili daripada negara lain 

tempat terjadinya kejahatan. 

 Sebagai ilustrasi, apabila seorang WNI  berada di luar negeri, kemudian 

melakukan hubungan denga negara asing dan kemudian meggerakkan kekuatan asing 

agar melakukan peyerangan kepada Indonesia, maka berdasarkan Pasal 111 ayat (1) 

KUHP, orang tersebut dapat diadili atau dituntut di pengadilan Indonesia. 

d. Passive Nationality (nasionalitas pasif) 

 Prinsip ini sedikit berbeda dengan prinsip nationality. Jika prinsip nationality 

melihat status kewarganegaraan pelaku kejahatan sebagai dasar kewenangan 

                                                        
18

 Darrel Menthe, op.cit, nomor 8, hal 2 
19

 J.G Starke ,op.cit, hal 187. 
20

 Darrell Menthe,op.cit, nomor 9, Hal 2 
21

 J.G Starke,op.cit, hal 211. 
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melakukan penuntutan, maka prinsip Passive Nationality melihat status 

kewarganegaraan korban.
22

 

 Pembenaran terhadap prinsip ini adalah bahwa setiap negara berhak 

melindungi warganegaranya di luar negeri, dan apabila negara territorial tempat 

pelanggaran itu terjadi tidak menghukum orang yang menimbulkan kerugian itu, 

maka negara dari korban itu berweang menghukum pelanggar tersebut jika pelaku 

memasuki wilayahnya.
23

 Keberatan terhadap prinsip ini adalah bahwa kepentingan 

umum negara tidak serta merta terganggu hanya karena salah seorang 

warganegaranya telah dirugikan.
24

 

 Prinsip nasionalitas pasif ini antara lain termuat dalam undang-undang pidana 

Mexico, Brazil, Itali dan Indonesia. Sedangkan Inggris dan Amerika Serikat tidak 

mengadopsi prinsip ini ke dalam undang-undang pidananya.
25

 

e. Protective Principle (prinsip perlindungan) 

 Hukum Internasional mengakui bahwa setiap negara berwenang menangai 

kejahatan yang berkaitan dengan keamanan dan integritas, serta kepentingan ekonomi 

yang cukup vital. 26
Protective Principle inilah yang digunakan sebagai dasar 

memanifestasikan kewenangan tersebut. Prinsip ini biasanya diterapkan gua 

melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya, 

terutama apabila korban adalah negara atau pemerintah.
27

 

 Ada dua alasan yang mendasari prinsip ini, yaitu, pertama, akibat kejahatan 

sangat besar bagi negara yang dirugikan . Kedua, jika kewenangan tidak diterapkan 

oleh negara yang dirugikan, maka pelaku kejahatan bisa lolos karena di negara tempat 

perbuatan dilakukan, perbuatan yang dimaksud belum tentu merupakan tindak pidana 

serta ekstradisi juga ditolak karena alasan-alasan politis.
28

Kelemahan terbesar yang 
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 Darrel Menthe,op.cit, nomor 10, Hal 2 
23

 J.G Starke,op.cit, hal 211. 
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 Darrel Menthe,op.cit, Nomor 11. 
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 J.G Starke,op.cit, hal 212. 
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menimbulkan penolakan terhadap protective principle ini, yaitu negara (korban) itu 

sendiri yang menentukan perbuatan mana yang membahayakan keamanan, sehingga 

dapat menimbulkan kesewenang-wenangan 

f. Universality (universalitas) 

 Asas ini seringkali juga disebut sebagai asas “universal interest 

jurisdiction”. 29  Dahulu asas ini digunakan sebagai dasar kewenangan untuk 

menangkap dan menghukum para pelaku bajak laut dan kejahatan perang akan tetapi 

kemudian asas ini telah diperluas sehingga termasuk pula penyiksaan, genosida, dan 

pembajakan pesawat udara.
30

 

 Asas universal interest jurisdiction ini selayaknya memperoleh perhatian 

khusus guna penanganan dan penegakkan hukum kasus-kasus cybercrime.31Hal ini 

disebabkan karena asas ini memandang kewenangan untuk menangani kejahatan 

lebih kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dari negara-

negara yang ada di dunia, tanpa perlu mempersoalkan locus delicti dan 

kewarganegaraan pelaku.
32

 

 Permasalahan yurisdiksi dalam Convention on Cybercrime yang dibuat oleh 

Dewan Eropa, secara khusus ditempatkan pada pasal tersendiri yakini pada Pasal 22. 

Pasal yang terdiri dari lima ayat tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut
33

 : 

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be 

necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance 

with Articles  through 11 of this Convention, when the offence is committed: 

a. in its territory; or 

b. on board a ship flying the flag of that Party; or 

c. on board an aircraft registered under the laws of that Party; or 

d. by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law 

where it was committed or if the offence is committed outside the 

territorial jurisdiction of any State. 
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 Ahmad M.Ramli, op cit, hal 20  
30

 Menthe,op.cit, nomor 12 
31

 M. Ramli,loc.cit 
32

 E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, 

Cet.2 (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal 111 
33

 European Committee on Crime Problems (CDPC), “Final Draft Convention on 

Cybercrime”, Strasbourg, 25 Mei 2001 
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2. Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific 

cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1.b through 

1.d of this article or any part thereof. 

3. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish 

jurisdiction over the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this 

Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and 

it does not extradite him or her to another Party, solely on the basis of his or 

her nationality, after a request for extradition. 

4. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a 

Party in accordance with its domestic law. 

5. When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence 

established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, 

where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate 

jurisdiction for prosecution.
34

 

 

 Dewan Eropa melalui Commitee of Experts on Crime in Cyberspace (PC-CY) 

sebagai panitia perumus konvensi ini menerbitkan penjelasan resmi mengenai Pasal-

Pasal dalam konvensi tersebut. Penjelasan tersebut dimuat dalam suatu dokumen 

yang dinamakan Expalanatoty Report of The Draft Convention on Cybercrime yang 

telah disetujui pada bulan November 2001. Pasal 22 ini memuat sejumlah kritreria 

                                                        
34

 Terjemahan bebas dari Pasal 22 ini adalah : 

1. Setiap Negara yang menjadi peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-

langkah di bidang legislasi dan bidang lainnya yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya 

terhadap kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 2-11 konvensi ini, dalam hal kejahatan 

tersebut berlangsung di : 

a. Di wilayah negara tersebut, 

b. Diatas kapal berbendera negara tersebut, 

c. Diatas pesawat yang terdaftar menurut hukum negara tersebut, 

d. Kejahatan yang dilakukan oleh warganegaranya, dalam hal perbuatan yang dilakuakan 

tersebut dikategorikan sebagai tindak kejahatan menurut hukum pidana dimana perbuatan itu terjadi 

atau jika perbuatan tersebut berlangsung di luar wilayah yurisdiksi negara. 

2. Setiap negara berhak untuk memilih apakah akan menerapkan atau tidak ketentuan 

yurisdiksi dalam bagian 1b-1ds diatas dengan mempertimbangkan kondisi serta kasus tersebut. 

3. Setiap peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah yang dianggap 

perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan berdasarkan Pasal 24 bagian 

pertama  konvensi ini, dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan tidak dilakukan ekstradisi atas 

dirinya dengan pertimbangan status kewarganegarannya. 

4. Keberadaan konvensi ini tidak mengenyampingkan penerapan yurisdiksi kriminal 

berdasarkan hukum nasional suatu negara. 

5. Apabila lebih dari satu pihak mengkalim yurisdiksi atas suatu kejahatan yang terdapat 

dalam konvensi ini, maka para pihak yang terlibat sebaiknya mengadakan konsultasi dalam 

menentukan yurisdiksi yang tepat. 
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yang mewajibkan setiap pihak dalam konvensi ini untuk menerapkan yurisdiksinya 

terhadap kejahatan-kejahatan yang disebutkan mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 11 

dalam konvensi ini. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain : 

1) Penyadapan secara tidak sah (illegal interception), 

2) Memasuki suatu sistem komputer secara tidak sah (illegal access), 

3) Intervensi terhadap data (data intervention), 

4) Intervensi terhadap sistem (system interference), 

5) Penyalahgunaan alat (misuse of device), 

6) Pemalsuan melalui komputer (computer related forgery), 

7) Penipuan melalui komputer (computer realted fraud), 

8) Kejahatan pornografi anak (offences related to child pornography), 

9) Pelanggaran hak cipta dan hak-hak lainnya yang terkait (offences 

related to infringements of copyright and related rights), 

10) Segala bentuk percobaan, pembantuan, dan persekongkolan yang 

berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut diatas.
35

 

Ayat pertama dalam Pasal ini menganut prinsip teritorial, artinya setiap negara 

yang menjadi pihak dalam konvensi ini berhak mengadili terhadap kejahatan-

kejahatan yang tercantum dalam konvensi ini yang dilakukan di wilayahnya. Sebagai 

contoh misalnya suatu negara dapat menerapkan yurisdiksi teritorialnya jika baik 

pelaku maupun sistem komputer yang diserang berada di wilayahnya atau jika sistem 

komputer yang diserang berada di wilayahnya, tetapi pelakunya tidak berada di 

wilayahnya.
36

 Pada awal perumusannya, dalam Pasal ini juga dipertimbangkan untuk 

memasukkan klausul yang memungkinkan suatu negara perserta konvensi 

menerapkan yurisdiksinya berdasarkan jenis kejahatan dalam konvensi ini yang 

melibatkan satelit yang terdaftar pada negara tersebut. Namun tim perumus konvensi 

pada akhirnya menganggap hal ini tidak perlu mengingat kejahatan yang melibatkan 

                                                        
35

 ”Expalantory Report of Convention on Cybercrime”, Adopted November 2001. 

<www.coe.net>, diakses pada tanggal 4 April 2012.  
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satelit bagaimanapun juga selalu berasal dari bumi dan tertuju ke bumi. Dalam hal ini, 

salah satu dasar penentuan yurisdiksi yang tercantum dalam ayai (1) butir (a) hingga 

(c) dapat diterapkan oleh suatu negara jika transmisi melalui satelit tersebut berasal 

atau dilakukan di luar wilayahnya. Sementara ayat (1) butir (d) dapat diterapkan jika 

kejahatan tersebut dilakukan oleh warganegara yang bersangkutan dan dilakukan di 

luar wilayah yurisdiksi negara tersebut. Selanjutnya sempat dipertanyakan juga 

apakah tepat jika menempatkan negara dimana satelit tersebut terdaftar sebagai 

penentuan yurisdiksi kriminal, mengingat dalam banyak kasus sebenarnya tidak ada 

hubungan yang berarti antara kejahatan yang dilakukan dengan negara tempat satelit 

tersebut terdaftar karena pada dasarnya fungsi satelit hanya sebagai pengirim.
37

 

Pasal 22 Ayat 1 butir b dan c menganut prinsip teritorial yang diperluas, 

dimana dimungkinkan setiap negara menrapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan 

yang dilakukan di kapal laut yang mengibarkan bendera atau pesawat yang terdafatar 

menurut  hukum negara tersebut. Prinsip ini secara praktek telah dikenal luas dan 

tercantum dalam beberapa hukum nasional sejumlah negara, khususnya semenjak 

kapal laut dan pesawat dianggap sebagai perluasan dari yurisdiksi suatu negara. 

Penerapan ini hanya akan berguna jika kapal laut atau pesawat tersebut berada diluar 

yurisdiksi negara yang dimaksud.
38

 Pasal Ayat (1) butir (d) berisi prinsip nasionalitas 

yang banyak oleh negara-negara penganut sistem civil law. Prinsip ini 

memungkinkan seorang warganegara diproses menurut hukum negaranya atas suatu 

perbuatan yang dilakukan diluar wilayah yurisdiksi negara yang bersangkutan.39 

Ayat (2) memuat ketentuan yang memungkinkan negara peserta konvensi 

untuk melakukan pengecualian (persyaratan) terhadap ayat (1) butir (b), (c), dan (d). 

Sementara pengecualian tersebut tidak diperkenankan terhadap pemberlakuan 

yurisdiksi teritorial seperti yang tercantum dalam butir a, atau terhadap penerapan 

yurisdiksi berdasarkan prinsip aut dedere aut judicare (pengekstradisian atau 
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penuntutan) seperti yang tercantum dalam ayat 3 yakni dalam hal suatu negara 

menolak untuk mengekstardisi seorang pelaku kejahatan karena status 

kewarganegaraannya serta pelaku berada di wilayah negara tersebut. Ketentuan ayat 3 

tersebut perlu untuk menjamin bahwa negara peserta konvensi yang menolak 

mengekstradisi tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 

prosedur hukum lainnya terhadap warganegaranya, jika ekstradisi tersebut diminta 

oleh negara peserta konvensi lainnya berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 24 ayat 

(6), yang berbunyi bahwa jika permintaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan-

kejahatan dalam konvensi ini ditolak dengan alasan status kewarganegaraanya atau 

pihak yang diminta menganggap mereka mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan 

tersebut, maka negara yang menolak tersebut harus menyampaikan kepada pihak 

yang meminta serta memberikan laporan hasil proses yang dilakukan.
40

 

Dasar penerapan yurisdiksi yang tercantum dalam ayat 1 tidak bersifat baku, 

karena dalam ayat (4) disebutkan bahwa negara peserta konvensi diperkenankan 

untuk mempergunakan jenis yurisdiksi lainnya yang didasarkan pada hukum 

nasionalnya masing-masing.41  Dalam hal kasus kejahatan yang melibatkan sistem 

komputer, terdapat kemungkinan dimana lebih dari satu negara peserta yang 

mengklaim mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan tersebut. Misalnya, banyak 

kejahatan seperti serangan virus, penipuan, atau pelanggaran hak cipta yang 

dilakukan lewat internet dengan korban lebih dari satu negara. Oleh karena itu untuk 

menghindari persaingan antar negara dalam hal penegakan hukum, maka negara 

peserta yang terlibat dalam situasi tersebut dapat mengadakan perundingan untuk 

menentukan yurisdiksi yang tepat terhadap kejahatan yang dimaksud. Perundingan 

yang dimaksud tidak bersifat wajib, melainkan hanya dilakukan jika dianggap perlu. 

Sebagai contoh misalnya salah satu pihak yang memiliki kepentingan atas suatu 

kejahatan yang melibatkan lebih dari suatu negara telah mendapat pemberitahuan 
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bahwa pihak lain yang juga memiliki kepentingan tidak akan mengajukan tuntutan 

apa-apa.
42

 

 Berdasarkan uraian mengenai Pasal 22 beserta penjelasannya diatas, dapat 

dilihat bahwa Convention on Cybercrime ciptaan Dewan Eropa ternyata masih 

menggunakan konsep yurisdiksi yang selama ini dikenal dan dipergunakan secara 

internasional. Selain itu, meskipun tidak secara tegas menyatakan dukungan terhadap 

konsep analogi, konvensi ini cenderung ‘melepaskan’ diri dari konsep pemisahan. 

Sikap ini dimaklumi, mengingat desakan untuk menciptakan hukum tersendiri 

terhadap cyberspace selama ini masih sebatas wacana yang terus berkembang dan 

praktis belum ada konsep yang jelas mengenai hal ini. Sementara disisi lain, 

intensitas kejahatan komputer yang merupakan dampak negatif dari kecanggihan 

komputer terus meningkat. Kondisi ini akan berbahaya dan dapat menimbulkan 

‘anarkisme’ di cyberspace jika tidak segera dibuat suatu produk legislasi yang natinya 

berfungsi menertibkan segala aktivitas di cyberspace.
43

 Lebih jauh lagi, dengan 

adanya ketentuan mengenai yurisdiksi yang tercantum dalam Pasal 22, maka negara 

peserta konvensi mempunyai ‘sandaran’ hukum yang pasti dalam menerapkan 

yurisdiksinya terhadap cybercrime sehingga konflik yang potensial terjadi karena 

perebutan penerapan yurisdiksi dapat dihindari. Potensi konflik yurisdiksi dapat 

terjadi jika :
44

 

a) Beberapa Negara mengklaim yurisdiksi terhadap suatu kasus berdasarkan 

prinsip tempat dimana kejahatan tersebut dilakukan 

b) Beberapa Negara mengklaim yurisdiksi berdasarkan prinsip yang berbeda-

beda (Negara A berdasarkan prinsip Nasionalitas Aktif, Negara B 

Berdasarkan Nasionalitas Pasif, Negara C berdasarkan teritorialitas)  
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Dalam Convention on Cybercrime tidak diatur mengenai solusi akan hal ini, 

para  

Pihak hanya di minta untuk berunding dalam menentukan siapa yang lebih berhak 

mengklaim yurisdiksi. Namun solusi atas hal ini sudah diatur jauh sebelum 

pembentukan Convention on Cybercrime, yakini pada tahun 1972 pada saat 

pembentukan European Convention on Transfer of Proceedings, dalam explanatory 

report konvensi tersebut di sebutkan bahwa Negara yang mengklaim harus membuat 

sebuah daftar prioritas penentuan yurisdiksi dari prinsip tempat kejahatan 

dilakukan.
45

 

 

2. Kerjasama Internasional Dalam Mengatasi Konflik Yuirsdiksi 

 Berbagai cara dilakukan oleh negara-negara untuk menyelesaikan 

permasalahan yurisdiksi, namun apabila pelaku cybercrime berada di luar wilayah 

negara yang terkena dampak paling besar, maka harus dipikirkan bagaimana cara 

membawa pelaku tersebut ke negara tersebut. Cara yang biasa ditempuh oleh Negara-

negara adalah melalui jalur kerjasama internasional.Berikut adalah bentuk kerjasama 

internasional yang di tempuh negara-negara untuk membawa pelaku cybercrime agar 

dapat diadili di negaranya: 

1. Ekstradisi dan Deportasi 

2. Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) 

3. Penglihan Perkara (Transfer of Proceedings)  

 

2.1.  Ekstradisi dan Deportasi 

 Ketika pembahasan mengenai penentuan yurisdiksi negara mana yang 

berwenang untuk melakukan pentuntutan terhadap pelaku kejahatan maka selanjutnya 

yang harus dilakukan bagaimana melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan 

tersebut. Indonesia sejak tahun 1979 telaj memiliki Undang Undang No 1 tahun 1979 
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tentang ekstadisi  dan  telah menjalin hubungan diplomatik dan membuat perjanjian 

ekstradisi dengan banyak negara yang kemudian disahkan dalam bentuk Undang-

Undang. 

 Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta 

penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan 

diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang 

meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan 

memidananya.
46

 Syarat-syarat permintaan ekstradisi yaitu:
47

 

1. Permintaan ekstradisi hanya akan di pertimbangkan apabila memenuhi syarat : 

1) Bahwa telah ada perjanjian ekstradisi sebelumnya atau setidak tidaknya 

didasarkan hubungan baik  dan negara RI menghendakinya (Pasal 2); 

2) Yang dapat di ekstradisi adalah tersangka pelaku kejahatan atau tersangka 

pelaku perbantuan terhadap kejahatan yang di Indonesia maupun di negara 

peminta perbantuan tersebut dapat dipidana (Pasal 3); 

3) Ekstradisi dapat dilakukan terhadap kejahatan yang tekah disebutkan dalam 

UU No 1 Tahun 1979 atau dalam perjanjian ekstadisi Indonesia dengan 

negara peminta atau terhadap kejahatan lain yang tidak diatur sebelumnya 

namun berdasarkan kebijaksanaan negara yang diminta dapat di lakukan 

ekstradisi (Pasal 4). 

2. Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui sluran 

diplomatik kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk 

diteruskan kepada Presiden. 

3. Surat Permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstrdisinya untuk 

menjalani pidana harus disertai: 

1) Lembaran asli atau salina otentik dari putusan pengadilan yang berupa 

pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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2) Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan 

kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstardisinya. 

3) Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara tersebut. 

 

Syarat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus 

disertai: 

1) Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara penerima. 

2) Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu 

dan tempat kejahatan dilakukan dengan di sertai bukti tertulis yang 

diperlukan. 

3) Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau hal demikian 

tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan. 

4) Keterangan-keternangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya 

tentang kejahatan yang dilakukan. 

5) Keterangan yang diperlukan untuk menentukan identitas dan 

kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya. 

6) Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan 

 

 Apabila Menteri Hukum dan HAM memandang bahwa surat yang dikrimkan 

tersebut kurang memenuhi syarat Pasal 22 dan 23 maka pejabat yang berwenang dari 

negara peminta diberikan waktu untuk melengkapinya dan setelah Menteri Hukum 

dan HAM RI memandang bahwa persyaratannya telah lengkap mala surat permintaan 

ekstradisi dan kelengkapannya di serahkan ke Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung 

RI untuk dilakukan pemeriksaan. 
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 Pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi di Indonesia melalui 

prosedural sebagai berikut:
48

 

1) Apabila orang yang hendak di ekstradisi ditahan karena adanya oermintaan 

dari negara peminta maka tersangka langsung dilakukan pemeriksaan 

terhadap tersangka atas dasar keterangan dan bukti dari negara peminta, hasil 

pemeriksaan dibuat dalam Berita Acara (BA) dan segera diserahkan kepada 

Kejakasaan RI setempat dan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima BA 

tersebut, kejaksaan dengan mengemukakakn alasannya secara tertulis, 

menerima Pengadilan Negeri setempat (tempat ditahannya tersangka) untuk 

memeriksa dan menetapkan bisa atau tidak tersangak tersebut di ekstradisi, 

dan siding pengadilan dilakukan terbuka kecuali Ketua Sidang menganggap 

perlu siding tertup, dalam siding tersebut pengadilan memeriksa: 

a. Identitas dan kewarganegaraan tersangka; 

b. Memeriksa kejahatan yang dipersangkakan apakah termasuk dalam 

kategori kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan; 

c. Apakah hak penuntutan atau hak melakasanakan putusan pengadilan 

sudah atau belum kadaluarsa; 

d. Apakah terhadap kejahatan yang dilakukan tersangka telat atau belum 

dijatuhi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

e. Apakah kejahatan yang diancamkan terhadap tersangka diancam 

dengan pidana mati atau tidak, karena Indonesia dapat menolak 

melakukan ekstradisi apabila ancaman hukuman terhadap kejahatan 

yang dilakukan adalah hukuman mati. 

f. Apakah tersangka sedang diperiksa di Indonesia untuk kejahatan yang 

sama. 

2) Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pengadilan menetapkan 

apakah yang bersangkutan dapat atau tidak di ekstradisi dan hasil penetapan 

                                                        
48

Ibid, Pasal 25 
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tersebut di serahkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk di serahkan ke 

Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan Menteri Hukum dan HAM, 

Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI, selanjutnya 

berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Presiden memutuskan dapat atau 

tidak orang tersebut di ekstradisi. 

3) Apabila permintaan ekstradisi berasal dari negara yang sebelumnya tidak 

memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka permintaan ekstradisi 

diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya Menteri Luar Negeri 

menyampaikan permohonan ekstradisi tersebut beserta pertimbangannya 

kepada  Menteri Hukum dan HAM, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM 

melaporkan kepada Presiden dan Presiden memerintahkan kepada Menteri 

Hukum dan HAM untuk melakukan proses pemeriksaan sebagaimana 

lazimnya, hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan negeri, pertimbangan 

Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri memutuskan dapat atau 

tidaknya tersangka di ekstradisi, apabila Presiden tidak menyetujui 

permintaan ekstradisi maka Menteri Hukum dan HAM diminta Presiden 

untuk memberitahukan kepada Menteri Luar Negeri agar memberitahukan 

penolakan tersebut ke negara peminta. 

4) Apabila dalam waktu bersamaan ada 2 (dua) negara yang meminta ekstradisi 

terhadap seseorang berkenaan dengan kejahatan yang sama atau berbeda, 

maka Presiden dapat menolak atau mengabulkan permintaan ekstradisi 

tersebut dengan mempertimbangkan: 

a) Berat ringannya kejahatan; 

b) Tempat dilakukannya kejahatan; 

c) Waktu mengajukan permintaan ekstradisi 

d) Kewarganegaraan orang yang diminta; dan 

e) Kemungkinan di ekstradisikan orang yang diminta oleh negara peminta keapa 

negara lain. 
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5) Apabila seseorang di sangka melakukan kejahatan atau harus menjalani 

pidana karena melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan ke dalam 

yurisdiksi negara Republik Indonesia, dimana tersengka diduga berada di 

negara asing maka atas pemintaan Jaksa Agung Republik Indonesia, atau 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia, atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi melalui saluran 

diplomatik dan apabila orang tersebut telah diekstradisikan maka tersangka 

dapat segera dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang 

berweanang.   

Pasal 24 Cybercrime Convention juga mengatur tentang pelaksanaan ekstradisi 

sebagai berikut :49 

                                                        
49

Cybercrime Convention, Pasal 24 yang berbunyi: 

1   a.   This article applies to extradition between Parties for the criminal offences established 

in accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, provided that they are punishable under 

the laws of both Parties concerned by deprivation of liberty for a maximum period of at least one year, 

or by a more severe penalty. 

      b.   Where a different minimum penalty is to be applied under an arrangement agreed on 

the basis of uniform or reciprocal legislation or an extradition treaty, including the European 

Convention on Extradition (ETS No. 24), applicable between two or more parties, the minimum 

penalty provided for under such arrangement or treaty shall apply. 

2    The criminal offences described in paragraph 1 of this article shall be deemed to be 

included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the Parties. The 

Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any extradition treaty to be 

concluded between or among them. 

3    If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a 

request for extradition from another Party with which it does not have an extradition treaty, it may 

consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any criminal offence 

referred to in paragraph 1 of this article. 

4    Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall 

recognise the criminal offences referred to in paragraph 1 of this article as extraditable offences 

between themselves. 

5    Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested 

Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested Party may 

refuse extradition. 

6    If extradition for a criminal offence referred to in paragraph 1 of this article is refused 

solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it 

has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case at the request of the 

requesting Party to its competent authorities for the purpose of prosecution and shall report the final 

outcome to the requesting Party in due course. Those authorities shall take their decision and conduct 
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1. a)  Artikel ini berlaku untuk ekstradisi antar negara untuk tidak piudana yang 

ditetapkan sesuai dengan Pasal 2sampai dengan 11 konvensi ini untuk tindak 

pidana, asalkan mereka dapat dihukum menurut hukum kedua belah pihak 

untuk jangka waktu maksimum minimal satu tahun, atau dengan hukuman 

yang lebih berat. 

b) Apabila hukuman minimum berbeda sebagaimana yang ditetapkan 

perjanjian yang disapakati berdasarkan Undang-Undang yang sama atau 

perjanjian timbale balik atau perjanjian ekstradisi, termasuk Konvensi 

Eropa tentang Ekstradisi (ETS NO 24), yang berlaku antara dua atau lebih 

negara, hukuman minimal yang diterapkan adalah pengaturan tersebut 

atau perjanjian yang berlaku. 

2. Tindak pidana yang diuraikan dalam ayat 1 Pasal ini dianggap sebagai 

kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang ada 

antara para pihak. Para pihak harus memasukkan tindak pidana tersebut 

sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian 

ekstradisi yang di sepakati antara mereka. 

3. Jika negara yang membuat ekstradisi bersyarat pada adanya suatu perjanjian 

menrima permintaan ekstradisi dari pihak lain yang tidak memiliki perjanjian 

ekstradisi, ia dapat mempertimbangkan konvensi ini sebagai dasar hukum 

bagi ekstradisi sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat 1 Pasal ini. 

                                                                                                                                                              

their investigations and proceedings in the same manner as for any other offence of a comparable 

nature under the law of that Party. 

7   a.   Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of 

ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council 

of Europe the name and address of each authority responsible for making or receiving requests for 

extradition or provisional arrest in the absence of a treaty. 

      b.   The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a 

register of authorities so designated by the Parties. Each Party shall ensure that the details held on the 

register are correct at all times. 
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4. Pihak yang tidak membuat ekstradisi bersyarat pada saat adanya suatu 

perjanjian harus mengakui tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

Pasal ini. 

5. Ekstradisi harus tunduk pada persyaratan yang di sediakan oleh hukum pihak 

yang diminta atau dengan perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk alasan 

yang partial diminta dapat menolak ekstradisi. 

6. Jika ekstradisi tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 

ini ditolak sedmata-mata atas dasar kewarganegaraan orang yang dicari, atau 

karena pihak yang diminta menganggap bahwa ia memiliki yurisdiksi atas 

pelanggaran yang terjadi, pihak yang diminta wajib mengajukan kasus 

tersebut atas permintaan negara peminta kepada pihak yang berwenang untuk 

tujuan penuntutan dan wajib melaporkan hasil akhir kepada pihak peminta 

pada waktunya. Negara yang berwenang harus mengambil keputusan dan 

melakukan penyelidikan serta proses dengan cara yang sama seperti untuk 

setiap pelanggaran lainnya yang sabanding dengan hukum negara tersebut. 

7. a) Setiap pihak wajib, pada saat penandatanganan atau ketika menyarahkan 

instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, berkomunikasi 

dengan Sekeretaris Jenderal Dewan Eropa nama dan alamat setiap otoritas 

yang bertanggung-jawab untuk membuat atau menerima permintaan ekstradisi 

atau penangkapan sementara dengan tudak adanya perjanjian. 

b) Sekretaris Jenderal Dewan Eropa harus membentuk dan terus 

memperbaharui daftar otoritas yang ditunjuk oleh para pihak. Setiap pihak 

wajib memastikan bahwa rincian di daftarkan pada register adalah benar 

pada setiap saat. 

Selain melalui esktradisi sering sekali pemulangan warganegara asing 

menggunakan mekanisme deportasi. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan 

mengeluarkan orang asing dari wilay Indonesia karena keaberadaannya tidak 
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dikehendaki.50 Dalam Undang-Undang Keimigrasian dikenal adanya istilah tindakan 

keimigrasian yaitu tindakan administrative dalam bidang keimigrasian diluar proses 

pengadilan yang dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia 

yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi 

keamanan dan ketertiban umum, tidak mengahormati atau menaati peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun yang termasuk tindakan keimigrasian adalah:
51

 

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan; 

2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah 

Indonesia; 

3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah 

Indonesia;  

4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke 

wilayah Indonesia. 

 

2.2. Mutual Legal Assistance 

Bantuan Hukum Timbal Balik atau Biasa juga juga dikenal dengan  Bantuan 

Timbal Balik dalam Masalah Pidana (selanjutnya dapat juga disebut Mutual Legal 

Assistance atau MLA) merupakan satu bentuk kerjasama memerangi kejahatan  yang 

dikenal dari mekanisme hukum yang timbul dalam pergaulan masyaratak 

internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaganya yaiyu 

UNDOC (United Nation Office on Drugs and Crime) memberikan pengertian bahwa 

MLA adalah prosedur kerjasama internasional dimana Negara-negara mengajukan 

dan menerima bantuan dalam mengumpulkan alat bukti alat bukti yang akan 

digunakan dalam penyeldikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan dalam melacak, 

                                                        
50

 UU No 9 Tahun 1982 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Butir 16 
51

Ibid, Pasal 42 
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membekukandan menyita hasil kejahatan yang diperoleh. 52  Selain memberikan 

definisi PBB bahkan telah meyusun suatu model perjanjian di bidang Bantuan Timbal 

Balik dalam Masalah Pidana ini yang dikenal dengan United Nations Model Treaty 

(UN Model Treaty).
53

 Dalam model tersebut disampaikan pembatasan bahwa bantuan 

timbal balik bukan berarti bantuan untuk mengadili dan juga bukan bantuan 

hukum.54
UN Model Treaty menggunakan istilah “Mutual Assistance” bukan “Mutual 

Legal Assistance”. Atas perbedaan istilah ini, dijelaskan  dalam UN Model Treaty 

bahwa kedua istilah tersebut sering digunakan  bergantian meskipun dalam system 

hukum  tertentu  kedua istilah itu bisa berbeda arti. UN Model Treaty sendir 

menggunakan istilah “Mutual Assistance” dalam mamual tersebut, akan tetapi setiap 

Negara dapat menggunakan istilah manapun yang sesuai dengan sistem hukum 

mereka. Prinsip-prinsip utama dalam Mutual Legal Assistance adalah:
55

 

1. Prinsip Kerjasama 

Prinsip kerjasama internasional dalam kasus kasus khusus merujuk pada 

kerjasama hukum atau peradilan. Prinsip kerjasama biasanya diatur dalam 

perjanjian atau instrumen legal antara beberapa Negara atau pengaturan 

khusus dua Negara. Kerjasama yang diatur berbeda-beda, kadang hanya 

mengatur hal-hal umum, namun tidak menutup kemungkinan mengatur hal-

hal khusus. 

2. Prinsip timbal-balik (resiprositas) atas dasar hubungan baik  

Pada umumnya bantuan timbal balik didasarkan pada hukum acara pidana, 

perjanjian yang dibuat antar Negra, konvensi seta kebiasaan internasional. 

Namun hal ini tidak selalu dituangkan dalam perjanjian formal, hubungan 

                                                        
52

 Peter Langseth, United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for 

Prosecutors dan Investigators (Vienna;UNDOC,2004), Hal 120. 
53

 UNDOC, Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and the Model Traety on 

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dihasilkan oleh Intergovermental Expert Group of 

Meeting, yang diselenggarakan  oleh UNDOC bekerjasama dengan AIDP, ISISC dan OPCO di 

Siracusa, Italia Tanggal 6-8 Desember 2002, 

http://www/undoc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf,  
54

Ibid, Hal 66 
55

 Afitrahim M.R,  Yurisdiksi menurut Convention on Cybercrime 
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baik sering dijadikan dasar untuk memberikan bantuan timbal balik walaupun 

antar kedua Negara belum memiliko perjanjian timbal-balik formal 

Menurut Siswanto Sunarso, Mutual Legal Assistance, yakni suatu perjanjian 

yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari 

Negara Diminta dengan Negara Peminta. 56  Sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2006, yang dimaksud Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 

adalah: permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
57

 Peraturan  MLA ini dibuat 

dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam meminta 

dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Negara 

asing. 

Berdasarkan definisi yang diberikan Undang-Undang tersebut maka dapat 

diperoleh unsur dari Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu: 

1. Bantuan yang diterima maupun yang diajukan adalah bantuan yang terkait 

kepada hal-hal yang terkait perbuatan kejahatan dalam lingkup hukum pidana; 

2. Bantuan terkait kepada prosedur hukum acara pidana di Indonesia 

(penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan); 

3. Bantuan harus diajukan dan diterima secara resmi melaui mekanisme 

hubungan pemerintahan antar Negara (government to government); dan 

4. Bantuan yang diajukan harus menaati ketentuan hukum Negara yang 

dimintakan bantuannya. 

2.3.  Transfer of Proceedings 

 Transfer of proceedings atau pengalihan perkara merupakan hal baru dalam 

sistem peradilan pidana internasional. Di dalam praktek sendiri baru ada satu 

                                                        
56

 Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen 

Penegakan Hukum Pidana Internasional, (Jakarta:Rineka Cipta,2009), Hal 133 
57

 Indonesia,Undang-Undang Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, UU 

NO 1, LN No 18, Tahun 2006, TLN No 4607, Pasal 3 ayat 1. 
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konvensi yang mengatur mengenai ini yaitu European Convention on The Transfer of 

Proceedings in Criminal Matters, dalam konvensi ini tidak disebutkan dengan jelas 

apa definisi dari Transfer of proceedings itu, namun dalam explanatory report  di 

sebutkan jika transfer of proceedings adalah Transfer of Proceedings adalah 

kerjasama internasional yang berbentuk mutual legal assistance dimana setiap Negara 

bisa meminta Negara lain  untuk memproses seseorang yang diduga telah melakukan 

tindak pidana.
58

 Yang dimaksud dengan proses atau proceedings adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menegakkan hukum.
59

 Jadi dapat di 

simpulkan jika transfer of proceedings adalah bentuk kerjsama internasional dimana 

sebuah Negara meminta Negara lain untuk menerapkan hukum acara pidananya  

kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.  

 Kunci dari penerapan bentuk kerjasama ini adalah kompetensi yang diatur 

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan jika negara peserta konvensi harus mempunyai 

kompetensi untuk memproses semua kejahatan dimana hukum negara peserta lainnya 

dapat digunakan.
60

 Lalu untuk menghindari adanya ne bis in idem konvensi ini juga 

mengaturnya di Pasal 3 yang berbunyi :61 

 “Any Contracting State having competence under its own law to prosecute an 

offence may, for the purpose of applying this Convention, waive or desist from 

proceedings against a suspected person who is being or will be prosecuted for the same 

offence by another Contracting State. Having regard to Article 21, paragraph 2, any 

such decision to waive or to desist from proceedings shall be provisional pending a 

final decision in the other Contracting State.” 

                                                        
58

European Convention on Transfer ofproceedings Explanatory Report, poin 26 
59

Canada Uniform Court Jurisdiction and Transfer of Proceedings Act, Pasal 1 
60

 European Council, Convention on The Transfer of Proceedings in Criminal Matters, Pasal 

2 ayat 1 berbunyi: 

“For the purposes of applying this Convention, any Contracting State shall have competence to 

prosecute under its own criminal law any offence to which the law of another Contracting State is 

applicable” 
61

Ibid,Pasal 3 
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 Dalam Pasal ini di nyatakan bahwa negara peserta konvensi harus 

mengesampingkan segala proses hukum kepada seseorang yang telah di proses untuk 

kejahatan yang sama di negara peserta konvensi lainnya. 

 

V. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Pengaturan terhadap yurisdiksi dalam hukum internasional khusus mengenai 

cybercrime diatur dalam Convention on Cybercrime. Permasalahan yurisdiksi dalam 

Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa, secara khusus 

ditempatkan pada Pasal tersendiri yakini pada Pasal 22. 

Apabila terjadi konflik yurisdiksi biasanya negara-negara menempuh cara 

kerjasama internasional untuk menyelesaikannya, tiga hal tersebut adalah: 

a.Ekstradisi dan Deportasi 

b.Mutual Legal Assistance atau bantuan timbal balik 

c.Transfer of Proceeding 

 

2. Saran 

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah 

mengikuti ketentuan dalam Convention on Cybercrime  secara substantif, namun ada 

baiknya Indonesia ikut meratifikasi Convention on Cybercrime. Keuntungan dari 

meratifikasi konvensi ini adalah Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan peserta 

apabila terjadi kasus cybercrime yang merugikan Indonesia terutama jika si pelaku 

melakukan cybercrime tersebut di luar wilayah Indonesia, posisi Indonesia dalam 

mengajukan permohonan untuk mengekstradisi pelaku akan menjadi lebih kuat. 

Keuntungan lain adalah Indonesia dapat menjalin kerjasama di bidang teknologi 

informasi agar Indonesia tidak ketinggalan dalam penanganan kasus cybercrime. 
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