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Lampiran: RUU usulan ELSAM untuk Prolegnas 2016 
 
 

Judul RUU Materi 

RUU Perubahan 
UU No. 11/2008 
tentang Informasi 
dan Transaksi 
Eelektronik 

(1) Penghapusan sejumlah ketentuan pidana konvensional atau yang tidak 
masuk kategori kejahatan komputer, seperti pidana kesusilaan, penghinaan 
dan pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, serta penyebaran 
kebencian berlatar SARA. Ketentuan-ketentuan tersebut sebaiknya 
dikembalikan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), guna 
memastikan adanya kepastian hukum dalam penerapannya. 

(2) Pengaturan mengenai konten internet, khususnya mengenai konten-
konten internet apa saja yang dilakukan pembatasan/pemblokiran (secara 
umum), mekanisme (prosedur) di dalam melakukan tindakan pemblokiran, 
lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan melakukan pemblokiran, 
termasuk penyelesaian sengketanya, serta mekanisme normalisasi dan 
pemulihannya. 

RUU 
Perlindungan 
Data Pribadi 

(1) Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi 
(2) Data pribadi yang sensitif 
(3) Hak-hak subjek data pribadi 
(4) Pengecualian terhadap perlindungan data pribadi 
(5) Kewajiban pengelola data pribadi 
(6) Komisi mengenai perlindungan data pribadi 
(7) Transfer data pribadi yang bersifat lintas batas nasional 
(8) Kerjasama internasional 
(9) Penyelesaian sengketa 
(10) Ketentuan pidana 

RUU Tata Cara 
Intersepsi 

(1) Penjelasan definisi yang konsisten mengenai intersepsi komunikasi. 
(2) Larangan melakukan intersepsi komunikasi secara semena-mena 

(unlawfull). 
(3) Lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan intersepsi 

komunikasi 
(4) Prosedur tetap di dalam melakukan intersepsi komunikasi, baik untuk 

kepentingan penegakan hukum atau pun intelijen. 
(5) Mekanisme pemulihan apabila terjadi tindakan intersepsi komunikasi yang 

melanggar hukum 
RUU Perubahan 
UU No. 31/1997 
tentang Peradilan 
Militer 

(1) Kejelasan pemilahan mengenai yurisdiksi peradilan militer, yang hanya 
menangani tindak pidana yang terkait dengan kedinasan militer. 

(2) Kejelasan aturan bahwa anggota militer tunduk pada hukum pidana sipil 
jikalau melakukan tindak pidana yang sifatnya umum. 

(3) Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksasaan pidana yang dilakukan 
oleh militer, baik yang masuk kategori militer maupun kategori tindak 
pidana umum. 

RKUHP Melanjutkan proses pembahasan periode sebelumnya. 
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