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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia terlahir di dunia mempunyai hak yang melekat pada dirinya. 

Dari sekian banyak hak yang melekat pada manusia salah satunya ialah hak 

untuk menyatakan pendapat yang disebut dengan kebebasan berekspresi. 

Menyampaikan pendapat merupakan suatu kebebasan yang sepenuhnya 

dimiliki oleh setiap orang dan keberadaannya merupakan suatu jaminan dalam 

skema Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia merupakan negara yang 

berdemokrasi yang mana sistem ini memberikan pengertian bahwa rakyat 

memiliki kedaulatan yang tinggi atas terbentuk dan berjalannya segala 

kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Kedaulatan ditangan rakyat 

juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan 

ditangan rakyat dalam konteks ini ialah semata-mata yang menghendaki agar 

setiap tindakan pemerintah berdasarkan keinginan rakyat.1 

Kebebasan ekspresi atau pendapat yang dikemukakan menurut 

demokrasi yang sebenarnya adalah yang memiliki dasar yang kuat, dan 

mampu untuk mempertahankan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika 

mengemukakan pendapat atau kebebasan berekspresi tidak dijalankan 

sepenuhnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka 

tentu akan melukai demokrasi di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam 

konstitusi negara. Disamping itu, masyarakat memerankan fungsi pengawasan

                                                             
1 Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014). 
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dalam sebuah sistem pengontrolan kinerja pemerintah terhadap jalannya 

pemerintah negara yang berdemokrasi dengan berbagai cara seperti ikut 

menyumbangkan aspirasi-aspirasi disetiap kebijakan-kebijakan yang 

kemudian akan dijadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat Indonesia 

itu sendiri. Masyarakat perlu menyadari kemerdekaan haknya dalam 

kebebasan berekspresi, agar kemudian tidak menimbulkan kesewenangan 

pemerintah kepada masyarakat. 

 Kebebasan berekspresi telah diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 28F 

(amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) menyatakan bahwa: 

 “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” 

  

Pasal 28E ayat (2) dan (3) yang menyatakan: “ (2) Setiap orang 

berhak atas kebebasan meyakini keper-cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 

sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 

 

Terdapat aturan yang lebih jelas mengenai kebebasan berekspresi atau 

berpendapat yang berlaku untuk setiap manusia agar menggunakan haknya 

tanpa menganggu atau mengusik pribadi orang lain. Pengakuan atas 

kebebasan berekspresi juga di atur pada Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil 

dan Hak Politik , bersifat mutlak tidak lagi merupakan bagian dari hak 

ekspresi dari pendapat. Yang berarti, walaupun kebebasan berekspresi 
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merupakan “hak yang diterima secara luas”, namun keberadaannya bukannya 

tanpa restriksi (pembatasan). 

Pada era globalisasi, Pembicaraan mengenai kebebasan berekspresi 

semakin mendapatkan tempat dan terbuka luas seiring dengan pesatnya 

inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya 

internet, yang memberikan dampak radikal bagi penikmatan hak atas 

kebebasan berekspresi  dengan kemudahan dan tidak membatasi ruang gerak 

masyarakat tanpa perduli dengan perbedaan jarak dan waktu. Media sosial 

hadir untuk menjawab segala tantangan masyarakat dalam bertukar informasi 

dengan segala kemudahan yaitu cepat dan menghemat waktu. Masyarakat 

yang semula hanya bisa mengekspresikan gagasan, ide dan pengalaman yang 

dialami dalam ruang lingkup sempit kini memiliki kesempatan untuk 

mencurahkan kepada khalayak umum. Saat ini, Masyarakat modern sudah 

tidak asing lagi dengan keberadaan media sosial. Eksistensi media sosial 

semakin tinggi setelah bermunculan media yang menjadi pendorong 

kesuksesan penggunaan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, blog 

dan lain sebagainya.2  

Tingkatan komunikasi melalui jejaring media sosial seakan tidak 

memiliki batasan ruang waktu dan umur bahkan teritorial. Melihat peranan 

penting media sosial dalam setiap informasi yang beredar tentang suatu 

peristiwa diberbagai belahan dunia, mengajak masyarakat untuk berdiskusi 

dan saling menuangkan pikiran serta gagasan terhadap suatu topik yang tiada 

                                                             
2 Monica Hidajat et al., “Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying,” ComTech Maret 6, no. 1 

(2015): 73. 
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akhir, dan pengguna media sosial dari segala kalangan usia. Konsekuensi yang 

muncul pun juga wajib diwaspadai karena manusia memegang kendali penuh 

serta bijak dalam menggunakan haknya dalam kebebasan berekspresi di media 

sosial. Dengan segudang manfaat yang diperoleh dari media sosial, pasti ada 

akibat yang timbul dari perkembangan pengaruh media sosial.  

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu kategori hak asasi 

manusia yang rentan terhadap terjadinya pelanggaran. Menanggapi rentetan 

serangan, pelecehan, kekhawatiran dan kesenjangan memerlukan tindakan dari 

banyak oknum atau pihak. Penting bagi keefektifan semua tanggapan tersebut 

akan menjadi adanya kerangka normatif yang kuat dalam bentuk hukum hak 

asasi manusia internasional untuk mendukung ekspresi.3 

Oleh sebab itu, sangat penting untuk selalu mengetahui batasan-

batasan dalam penggunaan media sosial. Karena media sosial seakan menjadi 

dunia kedua bagi masyarakat umum terbukti bahwa masyarakat banyak 

mengahabiskan waktu berjam-jam, bahkan disela-sela pekerjaan yang 

menumpuk menyempatkan waktu untuk melihat media sosial. Bersamaan 

dengan munculnya perkembangan informasi dan komunikasi khususnya 

media sosial maka semakin besar pula kemungkinan kejahatan yang dilakukan 

dengan menggunakan menggunakan komputer, internet, atau handphone 

sebagai sarana komunikasi dan informasi.4 

                                                             
3 Michael O’Flaherty, “Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional Covenant on Civil 

and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment”, Journal Human 

Rights, No. 34, 627 
4 Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media),” 

The Messenger 3, no. 1 (2011): 69–75, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270. 
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Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang mana setiap aktivitas-aktivitas menyangkut 

kepentingan sosial harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. 

Undang-undang Dasar 1945 mengatakan antara lain, “Negara Indonesia 

berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(machsstaat)”. Hierarki perundang-undangan tersebut menjadi payung hukum 

bagi segala kepentingan masyarakat Indonesia. Karakteristik dari negara 

hukum itu sendiri ialah adanya jaminan penegakan hak asasi manusia dalam 

konteks kebebasan berekspresi dan kebebasan berorganisasi. Kebebasan 

berekspresi dalam menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur oleh 

undang-undang dan pembatasan-pembatasan yang diberikan bertujuan untuk 

memberikan kebebasan kepada warganegara untuk menyampaikan pendapat 

sebagai salah satu hak asasi manusia. namun dalam pelaksanaannya ada 

kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi, antara lain menghormati hak dan 

kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, 

mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga 

keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.5 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut dengan UU ITE 

sebagai salah satu regulasi hukum yang mampu menjangkau segala kegiatan 

masyarakat dalam dunia maya khususnya penggunaan media sosial sebagai 

                                                             
5 Putu Eva and Ditayani Antari, “TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN KEBEBASAN 

BERPENDAPAT” 4, no. 1 (2017): hal 21. 
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wadah dalam kebebasan berekspresi di Indonesia.  Khususnya pada tahun-

tahun politik di Indonesia, sangat banyak bentuk penyalahgunaan kebebasan 

berekspresi melalui media sosial. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-

oknum tersebut berdalih bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang 

harus dijunjung tinggi sehingga kemudian memudarkan makna dari kebebasan 

berekspresi yang sebenarnya yaitu bebas namun tetap memperhatikan hak-hak 

orang lain untuk diperlakukan sama.  Bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan 

berekspresi yang umum terjadi dalam 5 tahun terakhir ini ialah Hate Speech 

dalam bentuk Cyber Bullying.6  

Menurut Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

atau Hate Speech yaitu tindakan seseorang ataupun sekelompok masyarakat 

kepada seseorang ataupun sekelompok masyarakat lain untuk memprovokasi 

kebencian melalui berbagai hal. Tentunya Hate Speech bersifat merugikan, 

menyakiti , mengusik , melecehkan secara sengaja dan terus menerus. Hate 

Speech dapat dilakukan pelaku dengan cara menggunakan identitas palsu yang 

menyebabkan pelaku merasa bebas dari aturan-aturan sosial dan normatif yang 

ada. Hate Speech dalam bentuk Cyber Bullying umumnya  terjadi di media 

sosial seperti Facebook, Myspace, Twitter, Instagram. Hate Speech biasa 

disebut dengan ujaran kebencian, merupakan ucapan, perilaku dan 

direalisasikan dalam sebuah tulisan dalam suatu media tulis yang memicu 

terjadinya prasangka buruk terhadap seseorang yang kemudian dapat 

menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dari pihak pelaku. Oleh karena 

                                                             
6 Ibid. hal 23 
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itu, sangat dibutuhkan suatu hukum atau aturan khusus yang membahas 

mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang mengatur jelas mengenai 

penggunaan media sosial bagi masyarakat.7  

Polemik hate speech atau ujaran kebencian di Indonesia menjadi 

perhatian khusus terutama pada saat tahun-tahun politik sehingga kemudian 

dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik diperlukan untuk memberikan batasan-batasan 

kebebasan berekspresi pada media sosial di Indonesia. Setelah jalannya 

peraturan perundang-undangan UU ITE ini pada akhirnya mengalami 

perubahan pada pasal-pasal tertentu tentu dengan segala pertimbangan 

pemerintah beserta jajarannya yang kemudian menjadi Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Instrumen hukum dalam Revisi UU ITE ini diharapkan mampu 

memberikan pengaturan kebebasan berekspresi yang lebih kuat tentu tanpa 

mengabaikan prosedur dalam mengekspresikan pendapat sebagaimana 

dijunjung tinggi oleh Hak Asasi Manusia. Beragam aturan-aturan hukum 

menyangkut pembatasan dalam kebebasan berekspresi dalam media sosial di 

Indonesia semata-mata untuk menegakkan hak fundamental seluruh rakyat 

Indonesia yang sama di mata hukum. Negara menjamin penuh serangkaian 

pelaksanaan kebebasan berekspresi di muka umum sepanjang tidak tergolong 

                                                             
7 M Choirul Anam, “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) 

Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia,” Puskamnas I, no. 3 (2015): 343. 
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dalam ujaran kebencian yaitu memprovokasi, penghinaan, penistaan, 

pencemaran nama baik, berita bohong, dan menghasut.8   

Perubahan dalam UU ITE ini mendapatkan perhatian khusus berkaitan 

salah satunya pasal mengenai pencemaran nama baik yang mana pencemaran 

nama baik termasuk dalam kategori Hate Speech menurut Surat Edaran 

Kapolri. Sifatnya yang multitafsir dianggap oleh masyarakat yang kontra 

terhadap keberadaan pasal tersebut yang kemudian banyak menjerat 

masyarakat pengguna media sosial. Menurut Southeast Asia Freedom of 

Expression Network (Safenet) sekitar 700-800 kasus di antaranya adalah 

pencemaran nama baik. kemudian menjadi salah satun pertimbangan 

pemerintah untuk melakukan serangkaian perubahan terhadap UU ITE.  

Revisi pasal memuat bahwa ketentuan dalam pasal tersebut mengikuti 

ketentuan KUHP yang mengatur pencemaran nama baik.9 Perubahan yang 

dilakukan pemerintah adalah agar mengurangi kemungkinan masyarakat yang 

terjerat hukum hanya karena pasal yang bersifat multitafsir, tetapi diharapkan 

masyarakat juga wajib mengetahui batas-batas serta selalu menjaga perkataan 

kepada siapapun dan dimanapun khususnya di media sosial. Masyarakat harus 

mengetahui pendapat atau pernyataan yang kiranya seperti apa yang dapat 

dikategorikan sebagai suatu ujaran kebencian atau hate speech. 

Berdasarkan uaraian yang telah disampaikan melalui latar belakang 

diatas, maka penulis ingin untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul 

“Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

                                                             
8 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 
9 Pasal 45 ayat (5) UU 19/2016 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Kebebasan Berekspresi di 

Media Sosial (Studi Kasus Hate Speech dan Cyber Bullying terhadap 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo )”  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan 

yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam laporan  ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat batasan-batasan dalam kebebasan berekspresi dimedia 

sosial yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik?   

2. Apakah faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan Hate 

Speech dan Cyber Bullying pada media sosial di Indonesia? 

3. Bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik  dalam menanggulangi kejahatan yang 

berasal dari penggunaan media sosial (Studi kasus Hate Speech dan Cyber 

Bullying Terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo)?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan penelitian adalah: 

a. Untuk mengkaji mengenai batasan-batasan dalam kebebasan 

berekspresi di media sosial. 

b.  Untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi pemicu tindakan 

kejahatan pada media sosial di Indonesia 

c. Untuk menganalisa hasil implementasi dari diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik untuk masyarakat pengguna media sosial. 

 

2. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini, terdapat manfaat yang hendak di capai oleh 

penulis yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk  menambah  ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum 

pada umumnya. Khususnya, agar penulis memahami yang menjadi 

batasan tolak ukur dalam suatu kebebasan berpendapat melalui media 

sosial.  

b.  Diharapkan penelitian penulis dapat menjadi informasi bagi 

masyarakat seputar etika-etika kebebasan berekspresi di media sosial 

serta mengetahui bahwa ada perlindungan hukum serta kepastian 

hukum dalam berpendapat melalui media sosial yang didapat melalui 

literatur-literatur yang berkaitan penelitian. 
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c. Agar penelitian penulis dapat menjadi informasi bagi yang berkeinginan 

membahas seputar judul penelitian dan dapat menyempurnakan 

informasi tersebut sedemikian rupa. 
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