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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan karya paling sempurna dari Tuhan Yang

Maha Kuasa yang derajatnya berada diatas mahkluk lain karena manusia

dianugerahi dengan akal sehat. Akal sehat tersebutlah yang dimanfaatkan

oleh manusia untuk menciptakan gagasan-gagasan dan ciptaan-ciptaan

baru yang untuk terus maju serta berkembang. Namun, manusia tidak bisa

hidup sendiri. Sebagaimana dijelaskan pada teori Aristoteles, manusia

merupakan zoon politicon 1 . Zoon berarti hewan sedangkan politicon

berarti bermasyarakat dan ketika digabungkan, zoon politicon berarti

hewan yang bermasyarakat. Artinya, secara kodrat, manusia merupakan

mahkluk yang harus hidup secara bermasyarakat dan berinteraksi secara

sosial dengan manusia lainnya. Kecenderungan untuk berinteraksi dengan

satu sama lain untuk bertahan hidup membuat manusia terus mencari dan

menciptakan cara untuk mempersempit jarak dan waktu yang menghambat

interaksi sosial antar orang. Hal ini dilakukan manusia untuk memenuhi

kebutuhannya baik kebutuhan yang berupa penghidupan sehari-hari

maupun kebutuhannya akan suatu interaksi   sosial dengan makhluk sosial

lainnya.

Beriringan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, terciptalah suatu dimensi atau ruang yang tidak terbatas oleh

jarak dan waktu untuk manusia berinteraksi dengan sesamanya 2 yang

disebut sebagai media digital. Pengertian dari media digital sendiri ialah

media yang terdiri dari kode-kode yang machine-readable (dapat dibaca

oleh mesin). Media digital terdiri dari banyak jenis perangkat, yakni:

perangkat lunak (software), video, video games, websites, media sosial,

1 Herbert Gintis dan Carel van Schaik, Zoon Politicon: The Evolutionary Roots of Human
Sociopolitica lSystems, Vol. 56, (University of Zurich, Santa Fe Institute and Central European
University, 2013), hlm.1
2 Sri Hadijah Arnus, Literasi Media: Cerdas dan Bijak Menikmati Konten Media Baru, (Sulawesi:
Institut Islam Negeri Kendari), hlm. 1.
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dan sebagainya. Media sosial khususnya telah menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari generasi muda zaman sekarang. Terciptanya dimensi baru

ini telah menyebabkan perubahan cara berkomunikasi antar manusia3 .

Diskusi mengenai tugas, pekerjaan, maupun masalah pribadi tidak perlu

lagi dilakukan secara fisik atau face-to-face karena media sosial telah

menghadirkan aplikasi-aplikasi komunikasi yang dapat digunakan hanya

melalui media telepon genggam. Tidak hanya komunikasi biasa melalui

percakapan, media sosial dewasa ini juga memungkinkan orang untuk

membagikan momen kehidupan mereka dalam bentuk gambar maupun

video seperti dalam media Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya.

Sebagaimana pada umumnya, terdapat manfaat baik dan buruk

dalam setiap hal dan media sosial tidak luput dari hal tersebut. Meskipun

berhasil media yang mampu menghilangkan batas jarak dan waktu

komunikasi, media sosial secara psikologis dapat menyebabkan perubahan

pada sikap seseorang. Beberapa diantaranya seperti kecenderungan untuk

menggunakan nama dan data diri palsu, bertingkah laku fiktif atau

bertindak dengan cara tertentu agar dapat lebih eksis di dunia maya,

ketergantungan pada media sosial yang berlebihan, kecenderungan untuk

meninggalkan komentar yang tidak bertanggung jawab, dan lain-

lain4.Demi menanggulangi perubahan sifat tersebut  membawa dampak

buruk atau kerugian kepada orang lain yang sebenarnya tidak

bersangkutan, Indonesia kemudian memberikan perlindungan hukum

terhadap pengguna dimensi digital dengan mengeluarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya

disebut UU Teknologi).

Meski telah dilindungi oleh undang-undang, tetap saja tidak dapat

sepenuhnya menghapus dampak negatif dari media sosial. Kemudahan

3 Adek Zico Sitorus dan Irwansyah, Fenomena Haters sebagai Dampak Negatif Perkembangan
Media
Sosial di Indonesia, (Tanggerang: Universitas Pelita Harapan, 2017), hlm. 109.
4 Mutiah, Transformasi Komunikasi Intrapersonal Di Era Digital Sebagai Bentuk Perilaku
Kekinian
Pengguna Medsos, (Surabaya: FISH Universitas Negeri Surabaya), hlm. 5.
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yang diberikan media sosial membuat masyarakat lebih ekspresif dalam

mengutarakan pendapat dan pikiran mereka baik dalam bentuk unggahan

maupun komentar. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa

pengekspresian diri tersebut merupakan kebebasan mereka sebagaimana

telah dilindungi pada Pasal 28E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Negara

Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI 45) tentang

kebebasan berpendapat dan berserikat. Namun, sangat sedikit yang sadar

bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak melainkan

tetap harus dibatasi agar kebebasan yang dilaksanakan tidak merugikan

pihak lain. Masyarakat, terutama remaja yang kurang paham atas hal ini

kemudian sering mengekspresikan diri dengan cara yang salah dan

berujung merugikan maupun lain. Memang, hak kebebasan berpendapat

merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia namun perlu diingat

bahwa selain hak berpendapat, manusia juga memiliki hak atas

perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan yang diatur pada Pasal 28B

ayat 2 UUD RI 45. Dalam menjalankan kebebasan berpendapat di media

sosial, tidak seharusnya melecehkan hak asasi manusia lainnya sebab

dalam Pasal 28J ayat 2 UUD RI 45 telah ditegaskan bahwa kebebasan

dilaksanakan berdasarkan pembatasan yang diatur oleh undang-undang

sebagai bentuk menghargai kebebasan orang lain. Sehingga telah jelas

bahwa penggunaan kebebasan tidak boleh merugikan hak asasi maupun

kepentingan pihak lain.

Beberapa bentuk pelecehan hak asasi di sosial media ini ialah

hate speech (ujaran yang berisikan kebencian atau merendahkan seseorang

atau sebuah kelompok yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi

seksual, kebangsaan, agama, atau karateristik lainnya 5 ), cyberbullying

(tindakan pengiriman bentuk-bentuk agresi sosial kepada seseorang yang

ditujukan untuk memaki, menghina, atau bahkan mengancam seseoarang

melaluit teknologi digital6 ), pencemaran nama baik, penyebaran berita

bohong, dan sebagainya. Bahkan berdasarkan data Mentri Koordinator

5 Ika Alfina, et al., Hate Speech Detection in the Indonesian Language: A Dataset and Preliminary
Study, (Depok: Universitas Indonesia, 2017), hlm. 2.
6 Nancy Williard, Educator’s Guide to Cyberbullying, Cyberthreats, & Sexting, 2005, hlm. 1.
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Polisi Hukum dan HAM, terhitung dari tahun 2017 hingga Oktober 2018,

terdapat 3.649 kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh polisi, 13%

anak mengaku pernah mengalami bullying di media sosial, dan 51.03%

menyatakan bahwa mereka tidak mempercayai data yang tersebar

diinternet karena maraknya penyebaran berita bohong7.

Masyarakat, terutama generasi muda yang masih remaja sangat

berani mengekspresikan diri dalam media sosial, meninggalkan komentar-

komentar yang tidak bertanggung jawab, mengunggah pikiran dan

pendapat tanpa peduli akibat dari unggahannya dengan dalil bahwa hal

tersebut merupakan salah satu bentuk dari hak kebebasan berpendapat

sebagaimana yang dilindungi dalam konstitusi Indonesia, UUD RI 45.

Penyimpangan ini telah menjatuhkan banyak korban dalam depresi yang

berakhir pada tindakan bunuh diri serta membentuk pola pikiran generasi

penerus bangsa yang tidak baik sebab mereka tidak paham bahwa terdapat

batasan dalam hak kebebasan berpendapat yang sering mereka jadikan

sebagai alasan pembenar tersebut sehingga penulis tergugah untuk turut

meluruskan pandangan masyarakat mengenai hak kebebasan berpendapat

di sosial media melalui tulisan hukum ini.

B. Perumusan Masalah

Berlandasakan latar belakang dari penelitian yang telah penulis

uraikan diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan

dibahas menjadi 3 rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam penyimpangan

kebebasan berekspresi melalui media sosial?

2. Bagaimana penegakan hukum dalam penyimpangan kebebasan

berekspresi melalui media sosial?

3. Bagaimana tata cara mengindentifikasi dan melaporkan penyimpangan

kebebasan berekspresi melalui media sosial?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

7 https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018, diakses pada
1 Mei 2018, 15:07 WIB.
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Terhadap setiap penelitan yang dilakukan, seorang peneliti

pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapainya.

Penulis dari laporan penelitian ilmiah yang berjudul Tinjauan Yuridis

Terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi yang Merugikan Hak

Asasi Manusia Pihak Lain ini pun juga disusun dengan tujuan tertentu.

Agar pembaca dapat memahami seberapa pentingnya

penelitian ini dilakukan, penulis menguraikan tujuan dari penelitan

yang dilakukan kedalam dua bentuk, yakni: umum dan khusus.

Adapun rincian mengenai tujuan yang penulis harap agar dicapai ialah

sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari

penyusunan karya tulis ilmiah ini ialah:

1) Untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia dalam

penyimpangan kebebasan berekspresi melalui sosial media.

2) Untuk mengetahui penegakan hukum dalam penyimpangan

kebebasan berekspresi melalui media sosial.

3) Untuk mengetahui tata cara mengindentifikasi dan melaporkan

penyimpangan kebebasan berekspresi yang ditemukan.

b. Tujuan Khusus

Penulis memiliki tujuan khusus terkait dengan perampungan

laporan penelitian ini. Adapun karya tulis ilmiah berbentuk skripsi

ini penulis susun dengan tujuan utama untuk memperoleh gelar

sarjana tingkat strata satu pada program studi ilmu hukum di

Universitas Internasional Batam.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang memiliki tujuan yang baik, seyogyanya

akan dapat menghasilkan kegunaan bagi pihak yang mempelajarinya

baik itu kalangan pelajar, akademisi, ataupun masyarakat umum

lainnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan agar

hasil dari penelitian ini kelak dapat memberikan kegunaan-kegunaan

sebagai berikut:
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a. Manfaat Subyektif

Untuk memperoleh gelar sarjana pada tingkat strata I di universitas

penulis, Universitas Internasional Batam, setiap mahasiswa

diharuskan untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang dapat

membawa manfaat bagi masyarakat sehingga penulisan karya

ilmiah ini berperan sebagai pemenuhan salah satu syarat agar

penulis dapat memperoleh gelar sarjana.

b. Manfaat Akademis

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan hasil pembelajaran

yang telah diterima di Universitas Internasional Batam selama 6

semester, penelitian kepustakaan yang telah dilakukan secara teliti,

serta arahan dari pembimbing yang profesional sehingga penulis

berharap agar karya penulis dapat menjadi bahan referensi dan

berkontribusi dalam pengembangan hukum khususnya dalam

memperluas pengetahuan terkait dengan kebebasan berpendapat di

sosial media yang bertanggung jawab.

c. Manfaat Praktis

Selain bermanfaat bagi pihak universitas ataupun orang-orang yang

sama-sama berkecimbung dibidang hukum, penulis akan

memberikan rekomendasi dan saran pada bagian akhir karya tulis

ini dengan harapan rekomendasi tersebut dapat diterapkan serta

berperan dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman

masyarakat terkait penggunaan hak kebebasan berekspresi yang

dilindungi negara secara bertanggung jawab di sosial media.
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