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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Definisi Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

Dalam merumuskan pengertian dari suatu istilah, pakar

dan ahli memegang peran yang amat penting. Setiap pengertian

yang tercantum dalam undang-undang mempertimbangkan serta

mengambil intisari dari hasil penelitian dan pengamatan dari para

ahli. Demikian juga dengan definisi Hak Asasi Manusia

(selanjutnya disebut HAM). Adapun beberapa pengertian HAM

menurut para ahli ialah sebagai berikut:

1) Prof. Miriam Budiarjo

HAM ialah hak universal yang dimiliki setiap manusia sedari

kelahirannya ke dunia tanpa terikat oleh penggolongan ras,

agama, budaya, suku, maupun faktor lainnya8.

2) Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranto

HAM merupakan hak kodrat yang suci karena sifatnya yang

mendasar dan tidak dapat dipisahkan.9

3) Oemar Seno Adji (Ketua Mahkamah Agung 1974-1981)

Sebagai salah satu karya paling sempura dari Tuhan Yang

Maha Esa, manusia memiliki hak yang disebut HAM yang

mana hak yang dimaksud tidak diperkenankan untuk dicurangi

maupun dilanggar oleh pihak mana pun baik manusia ataupun

suatu kelompok tertentu.

4) Désiré Frans Schelten

HAM (Mensen Rechten) tidak bisa dikategorikan sebagai

sebuah hak dasar (Ground Rechten) karena HAM merupakan

8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972), hlm.
120
9 Syahrul Fadhil, Pengertian HAM Menurut Para Ahli, 2016, hlm. 1.
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hak yang timbul atas konsekuensi terlahir dalam wujud

manusia.10

5) John Locke

Hak yang diberikan secara langsung oleh sang Pencipta, Tuhan

Yang Maha Esa yang oleh karenanya, hak tersebut tidak

diperbolehkan untuk diganggu gugat maupun dicabut oleh

siapapun disebut sebagai HAM.

6) Komisi Nasional HAM

HAM merupakan hak-hak yang mencakup mengenai 5 bidang

kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan satu sama

lainnya. Adapun kelima bidang tersebut terdiri dari hak politik,

sosial, sipil, ekonomi, serta budaya.

b. Pengertian HAM Menurut Undang-Undang

Di Indonesia, pengaturan terperinci mengenai HAM

dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-Undang yang

dimaksudkan ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM). Adapun

definisi mengenai hak asasi manusia yang diberikan dalam UU HAM

tercantum dalam Pasal 1 angka 1:

HAM ialah seperangkat hak yang terlekat pada keberadaan

manusia sebagai mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

sebagai sebuah anugerah serta harkat martabat yang patut

dijunjung tinggi oleh setiap orang dan dilindungi oleh negara,

hukum, dan pemerintah.

c. Prinsip HAM

Setiap istilah yang ada memiliki pokok-pokok pikiran yang

menjadi nilai fundamental yang dipergunakan sebagai pedoman bagi

masyarakat dalam melaksanakan atau memahami istilah yang

dimaksudkan. HAM sendiri memiliki beberapa prinsip, yakni:

1) Prinsip Kesetaraan

10 Dr. Nurul Qamar, Human Rights in Democratiche Rechstaat (Hak Asasi Manusia dalam Negara
Hukum Demokrasi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16
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Mengisyaratkan bahwa setiap manusia dalam masyarakat

harus menerima perlakuan yang setara. Prinsip ini memiliki

pengecualian yang disebut sebagai tindakan afirmatif yakni

keadaan dimana mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda

terhadap kelompok tertentu untuk mencapai kesetaraan. Contoh:

pemberian beasiswa khusus bagi warga yang kurang mampu agar

setiap lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan.

2) Prinsip Diskriminasi

Merupakan prinsip yang sekilas bertentangan dengan

prinsip kesetaraan. Namun, pada dasarnya prinsip diskriminasi

diadakan untuk mencapai suatu keadilan diantara perbedaan suku,

rasa, agama, maupun jenis kelamin. Prinsip diskriminasi

menegaskan bahwa perlu diadakan sebuah prinsip yang

mengharuskan adanya kesenjangan perlakuan antara satu entitas

dengan entitas lainnya maupun satu kelompok dengan kelompok

lainnya yang disebabkan faktor alamiah tertentu. Contoh:

pembatasan bahwa hak cuti kehamilan hanya dapat diperoleh oleh

wanita karena secara alamiah, pria tidak bisa hamil.

Jadi konsep dari prinsip diskriminasi ini ialah

menciptakan keseimbangan posisi antara dua atau lebih pihak yang

berbeda status sehingga dapat dicapainya suatu keadilan yang

dapat diterima oleh setiap pihak. Dikatakan ‘keadilan yang dapat

diterima semua pihak’ sebab pada dasarnya keadilan bersifat

subyektif sehingga nilai keadilan setiap orang berbeda. Tegaknya

prinsip diskriminasi inilah yang dapat menjadi jalan tengah bagi

para pihak untuk mencapai keadilan seadil-adilnya bagi keadaan

yang mereka hadapi.

3) Prinsip Kewajiban Pemerintah Melindungi Hak-Hak Tertentu

Secara Positif

Kata ‘Positif’ yang dimaksudkan bukan dalam konotasi

‘hal yang baik’ namun merujuk pada pengartian ‘hukum positif”,

yakni hukum tertulis yang berlaku dan mengikat pada saat ini.
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Sehingga prinsip ini menjelaskan bahwa negara dilarang

mengabaikan hak, kepentingan, maupun kebebasan dasar dari

masyarakat secara sengaja. Artinya Negara tidak diwajibkan untuk

melakukan perlindungan secara aktif terhadap seluruh hak,

kepenting, serta kebebasan dasar masyarakat. Perlindungan secara

aktif yang dimaksud yakni pemerintah yang bertindak sebagai

pelaksana tugas negara wajib secara gencar mengeluarkan produk-

produk positif guna mengatur keberlangsungan hak dan kebebasan

masyarakat.

d. HAM dalam Negara Hukum

Konsep Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam

staatsfundamentalnorm atau kaidah hukum tertingginya (Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945/UUD RI 45), tepatnya

pada pasal 1 angka (3). Indonesia yang menganut konsep negara

hukum diwajibkan untuk menjunjung tinggi unsur-unsur utama negara

hukum sebagai berikut:

1) Penghargaan terhadap HAM sebagai bentuk dari harkat serta

martabat manusia

2) Terdapat sebuah pemisahan atau pembagian kekuasaaan dalam

pemerintah guna menjamin HAM dan hak-hak masyarakat;

3) Penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

menjalankan sistem pemerintahan;

4) Adanya peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa antara

rakyat dan pemerintah.

Guna terciptanya konsep negara hukum yang utuh, keempat

unsur diatas haruslah dipenuhi. Hilangnya salah satu unsur akan

menghilangkan esensi sebuah negara hukum. Berdasarkan uraian

diatas, HAM merupakan aspek yang penting dari pewujudan Indonesia

sebagai negara hukum sebab HAM merupakan filosofi atau unsur

dasar dari sebuah negara hukum.

2. Tinjauan Umum Kebebasan Berekspresi

a. Definisi Hak Berekspresi Menurut Para Ahli
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Untuk menjamin negara tidak menjelma menjadi negara

otoriter atau kekuasaan, hak masyarakat harus dilindungi. Salah

satu hak mendasar yang berupa bagian dari HAM ialah hak atas

kebebasan berekspresi dalam mengutarakan pikiran dan pendapat.

Kebebasan akan berekspresi ini penting sebagaimana dikemukakan

oleh John Stuart Mill atau yang lebih dikenal sebagai J.S. Mill,

seorang filsul terkemuka Inggris, bahwa peradaban yang ada pada

suatu negara atau masyarakat akan semakin berkembang jika

diberikan kesempatan berekspresi yang luas 11 . Kebebasan

berekspresi dan berpendapat kemudian didefinisikan oleh para

pakar sebagai berikut:

1) Hamid Basyaib

Kebebasan berekspresi ialah salah satu sarana guna mencari

pilihan yang paling rasional serta membangun rasionalitas di

dunia yang modern ini12.

2) Frank William La Rue

Ahli HAM yang bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan

instrumen perlindungan HAM serta pengembangan Sumber

Daya Manusia (SDM) dalam hal menyampaikan pendapat serta

menyebarkan informasi dengan cara yang tepat.

3) John Locke

Kebebasan berekspresi adalah sarana untuk menverifikasi

kebenaran akan suatu informasi dengan cara mengkritik

informasi yang tersebar luas dimasyarakat yang kemudian akan

menghilangkan miskonsepsi yang ada atas sebuah fakta.

4) J.S. Mill

Kebebasan berekspresi merupakan suatu kunci yang

dibutuhkan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari

pimpinan yang tiran maupun korup.

11 Hamid Basyaib, Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal, cet. 1, (Jakarta:
Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006), hlm. 267
12 Ibid. hlm. 273
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5) Poengky Indarti

Pengacara sekaligus aktivis HAM ini mendefinisikan

kebebasan berekspresi sebagai hasil penuangan pendapat,

pikiran, atau kritik seseorang dalam bentuk ekspresi yang

dilakukan cara-cara damai.

6) John W. J

Kebebasan berekspresi merupakan bentuk perwujudan dari

demokrasi yang tidak dapat dibatasi oleh negara maupun

pemerintahan.

7) Prof. Bonaventure Rutinwa

Berpendapat bahwa kebebasan berekspresi teridiri dari 2

elemen, yakni:

a) Kebebasan untuk mencari, memperoleh, menyebarkan

informasi tanpa batasan wilayah

b) Hak untuk memilih melakukan hal yang dikehendaki

Sehingga kebebasan berpendapat tidak hanya melindungi

subtansi melainkan temasuk perlindungan terhadap bentuk,

media, serta cara penyebaran informasi dan ide.

b. Kebebasan Berekspresi Sebagai Perwujudan Demokrasi

Sistem demokrasi ialah sistem dimana pemerintahan yang

diselenggarakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

Konsep yang harus ditegakan dalam sistem demokrasi ialah prinsip

dari, untuk, dan oleh rakyat yang ada pada suatu negara itu sendiri.

Dalam konsep demokrasi ini, masyarat dapat turut serta dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara.

Secara harafiah, demokrasi terdiri dari 2 kata bahasa

Yunani, yakni: “demos” dan “cretein” yang masing-masing berarti

“rakyat” dan “kedaulatan”. Ketika 2 kata tersebut digabungkan,

maka akan memiliki arti ‘kedaulatan rakyat”. Artinya dalam sistem

demokrasi, kedaulatan tertinggi tidak jatuh pada tangan pemimpin

maupun pemerintah melainkan pada tangan rakyat. Dengan
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dianutnya sistem ini, pemerintah dalam menjalankan pemerintah

dan mengeluarkan produk harus berdasarkan keputusan dari rakyat.

Pengertian demokrasi ini didefiniskan oleh beberapa pakar sebagai

berikut:

1) Joseph Schemer

Demokrasi ialah bentuk perencanaan pengambilan keputusan

politik berdasarkan suara rakyat yang mana berdasarkan suara

rakyat tersebutlah penguasa memperoleh kekuasaan untuk

mengimplementasikan cara pelaksanaan dari keputusan politik

yang diambil.

2) Henry B. Mayo

Demokrasi menurut Mayo ialah sebuah sistem yang mana

dalam pengambilan kebijakan yang diberlakukan secara umum

disuatu negara berlandaskan hasil keputusan mayoritas

perwakilan masyarakat yang pelaksanaan tugas dan

wewenangnya tidak lepas dari pengawasan masyarakat serta

dipilih melalui pemilihan berkala.

3) Sidney Hook

Demokrasi merupakan sistem yang mana keputusan

pemerintahan dipengaruhi oleh pendapat mayoritas masyarakat

dewasa baik secara langsung maupun tidak langsung.

4) P. C. Schmitter dan Terry L. Karl

Demokrasi adalah sistem dimana tindakan-tindakan pemerintah

secara publik dapat dimintai pertanggung jawaban oleh

masyarakat luas melalui perantara wakil-wakilnya yang dipilih

sendiri.

Dalam penerapan konsep demokrasi sendiri, terdapat

minimal 4 kebebasan yang perlu dilindungi:

1) Kebebasan Pers

Yakni perlindungan konstitusional agar jurnalis dapat

mempublikasikan informasi dalam media percetakan maupun

media lainnya tanpa pembatasan dan campur tangan

Helen Andriyani. Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial yang 
Merugikan Hak Asasi Manusia Pihak Lain. 
UIB Repository©2020



14

Universitas Internasional Batam

pemerintah. Kebebasan ini penting agar jurnalis dapat

mempublikasikan suara rakyat terkait kebijakan-kebijakan

pemerintah yang menyimpang.

2) Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Kedua kebebasan ini berkaitan satu dengan lain dan tidak dapat

terpisahkan. Kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan untuk

menunjukan pikiran dan pendapatnya terhadap suatu hal yang

diekspresikan pada bentuk-bentuk tertentu yang tidak

melanggar hukum. Salah satu contoh bentuk kebebasan

berekspresi dan berpendapat ialah demonstrasi untuk

menyuarakan pendapat rakyat yang dilakukan berdasarkan

ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia.

3) Kebebasan Serikat

Ialah kebebasan bagi setiap warga negara untuk bergabung atau

membangun suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhannya

sebagai mahkluk sosial tanpa pembatasan oleh pemerintah

sepanjang kegiatan dalam kelompok tersebut tidak melanggar

peraturan perundang-undangan Indonesia.

4) Kebebasan Memperoleh Informasi

Demokrasi menjunjung tinggi hak masyarakat sebagai

pemegang kekuasan tertinggi dalam negara sehingga

keterbukaan informasi merupakan hak mendasar yang perlu

diberikan kepada masyarakat. Hak ini kemudian diwujudkan

oleh pemerintah dengan memberikan berbagai sarana bagi

masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan

kebijakan pemerintah. Bahkan perlindungan ini kemudian

diberikan payung hukum dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Indonesia sebagai negara yang telah menganut prinsip

demokrasi sejak lama, tentunya menyadari pentingnya pemberian
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kebebasan-kebebasan sebagaimana disebutkan diatas sebagai

bentuk pengimplementasian sifat transparan dari pemerintah serta

untuk mengembangkan peradaban yang ada dalam negara ini. Oleh

karena itulah kebebasan berekspresi dan berpendapat ini bahkan

dilaksanakan sebagaimana mestinya setelah runtuhnya periode

orde baru.

Namun, setiap hak yang muncul pastilah diikuti oleh

kewajiban yang timbul karna eksistensi dari hak tersebut. Hak atas

kebebasan berekspresi ini seyogyanya juga harus dipergunakan

secara bertanggung jawab. Petanggungjawaban yang dimaksud

ialah dalam menggunakan haknya, masyarakat dilarang melakukan

perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga sebenarnya

kebebasan yang diberikan terbatas pada kebebasan orang lain.

Pembatasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk

peraturan perundang-undangan oleh pemerintah agar masyarakat

yang haknya dilanggar oleh orang lain dapat memperoleh kepastian

hukum. Perarturan yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

Muka Umum (selnajutnya disebut UU Bebas Berpendapat) terkait

penyampaian pendapat melalui media tertulis atau media massa

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU Teknologi”) terkait

penyampaian pendapat melalui media digital.

3. Tinjauan Umum Dimensi Digital

a. Definisi Digital

Secara harafiah, digital berarti jari jemari bila

diterjemahkan secara langsung dari bahasa Yunaninya yakni

“Digitus”. Penggambaran jemari ini kemudian menjadi cikal bakal

pembentukan bilangan biner/binary digit (Bit) yang digunakan

pada sistem seluruh komputer didunia. Bilangan biner terdiri dari
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angka 1 yang menunjukan nilai on dan 0 yang menunjukan nilai off

layaknya jumlah jari tangan manusia yang terdiri dari 10 jemari.

Sistem biner ini digunakan media digital untuk

menangkap informasi dengan cara mengestimasi jumlah “bit depth”

yang dihitung dari jumlah angka 1 dan 0 dalam sebuah data.

Metode ini kemudian dikenal dengan nama “sampling rate” Meski

informasi yang diperoleh hanya dalam bentuk estimasi, pembacaan

informasi dengan metode sampling rate memungkinkan manusia

untuk mengubah, mengedit, memindahkan, maupun menyalin data

tanpa menurunkan maupun merusak data orisinil.

b. Definisi Media Digital

Media digital merupakan wadah pembaca bilangan biner.

Media tersebut dibentuk dalam format yang mampu dibaca oleh

mesin dengan mengodekan angka biner dan menerjemahkan

gelombang diskrit untuk memperoleh informasi. Media digital

sendiri sangat fleksifel karena dapat didesain sedemikian rupa

sehingga algoritma dapat dilihat, disebar, dan dimodifikasi agar

mampu melekat pada alat maupun program elektronik seperti

halaman web, video games, database, media sosial, dan sebagainya.

c. Perkembangan Media Digital

Perkembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

merubah banyak aspek dalam kehidupan manusia sehingga

manusia terdorong untuk menciptakan media-media yang lebih

praktis untuk menyokong kebutuhan dan kegiatan harian manusia.

Media digital merupakan salah satu bagian dari perkembangan

bidang teknologi yang turut mengalami perkembangan pesat

karena seiring berkembangnya zaman, ketergantungan terhadap

media digital semakin nyata dan terasa. Berikut timelapse

perkembangan media digital:

1) 1875, Alexander Graham Bell menciptakan sebuah terobosan

baru dalam bidang telekomunikasi dengan menciptakan alat

komunikasi berkabel pertama, yakni telepon.
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2) 1642 hingga 1889, alat peritungan manual sejenis sempoa

berkembang pesat dan menjadi cikal bakal dari pembuatan

komputer.

3) 1910-1920, berkembang alat komunikasi nirkabel pertama

yakni radio AM. Program-program yang digunakan masih

sangat sederhana bahkan beberapa diantaranya masih

memerlukan tenaga manusia untuk beroperasi.

4) 1992, World Wide Web (WWW) lahir sebagai penghubung

halaman web seluruh dunia memicu perkembangan bisnis

website dengan pesat.

5) 1940, alat perhitungan manual pada periode sebelumnya

akhirnya berkembang menjadi komputer elektronik berbasis

aljabar Boolean.

6) 1973, telepon genggam tercipta dan kian berkembang menjadi

alat komunikasi esensial bagi masyarakat.

7) 2000-2004, melanjuti perkembangan WWW, jaringan sosial

diinternet seperti Friendster, Facebook, Twitter menjadi tren

dikalangan remaja.

8) 2004-sekarang, dunia maya yang dapat diakses dengan bantuan

telepon genggam pintar (smartphone) yang disebut media

sosial muncul dan menjadi “kebutuhan” setiap orang.

d. Dampak Perkembangan Media Digital

Perkembangan media digital membawa dampak besar

dalam menunjang kehidupan manusia. Kemudahan-kemudahan

terus bermunculan. Contohnya saja dengan adanya aplikasi tertentu,

kini manusia tidak perlu lagi berjalan keluar untuk membeli

makanan maupun bertatap muka. Namun, dibalik semua

kemudahan dan dampak positif yang diberikan, media digital juga

membawa dampak negatif. Sifat malas dan apatis mulai timbul

dalam setiap orang terutama dalam diri anak-anak yang masih belia

dan belum cukup pemahaman untuk membentuk karakter diri.
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Disamping itu, tindakan kriminal, pengeluaran ujaran kebencian,

pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan sebagainya.

4. Tinjauan Umum Media Sosial

a. Definisi Media Sosial

Media sosial kini telah menjadi bagian dari keseharian

masyarakat. Baik itu hanya sekedar untuk hiburan penghilang

penat belaka ataupun tempat bisnis sampingan untuk memperoleh

biaya hidup tambahan. Media sosial ini kemudian didefinisikan

oleh beberapa pakar teknologi sebagai berikut:

1) Michael Cross

Media sosial merupakan terminlogi yang diberikan terhadap

aplikasi teknologi berbasis internet yang dapat digunakan untuk

mengikuti kegiatan dan keseharian orang yang diuggah,

berinteraksi dengan satu sama lain, serta bertukar informasi.

Teknologi yang termasuk dalam kategori media sosial selalu

mengembangkan fitur-fitur baru sehingga masyarakat tertarik

untuk saling berkolaborasi.

2) Mark Hopkins Jr.

Sosial media ialah sebuah ‘panggung’ atau media yang disediakan

bagi masyarakat yang dikhususkan untuk kegiatan bersosialisasi

dan saling berkomunikasi.

3) Varinder Taprial dan Priya Kanwar

Dalam bukunya yang berjudul “Understanding Social Media”,

disebutkan bahwa arti dari media sosial terus berkembang seiring

berjalannya waktu. Namun secara umum, media sosial merupakan

segala aplikasi berbasis jaringan internet yang memungkinkan

seseorang untuk menciptakan atau mengunggah suatu foto, video,

dan berinteraksi satu sama lain13.

4) Bobbi Kay Lewis

13 Varinder Taprial, Priya Kanwar, “Understanding Social Media”, (bookbon.com, 2012), hlm. 8
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Media sosial adalah sarana bagi orang untuk saling menghubungi,

bertukar pesan berita, serta informasi lainnya.

5) Chris Brogan

Yang dimaksud dengan media sosial ialah berbagai alat

komunikasi baru yang dapat digunakan untuk berkolaborasi serta

memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi lain yang

sebelumnya belum dapat diakses oleh orang biasa.

6) Dave Kerpen

Segala gambar, video, dan unggahan lain sejenisnya yang disebar

secara sengaja kepada orang maupun organisasi disebut media

sosial.

7) Dr. Peter R. Scott MD dan Mike Jacka

Yang disebut media sosial ialah separangkat alat teknologi yang

memungkinkan individu untuk menunjukan konten yang berasal

dari konsumen kepada penerbit dengan berbasiskan sistem web.

b. Karateristik Media Sosial

Agar sebuah media atau perangkat lunak dapat

dikategorikan sebagai media sosial maka ia harus memenuhi

beberapa kriteria sebagai berikut:

1) Berstruktur Network

Media sosial umumnya berbasiskan sistem jaringan sosial.

Membentuk struktur sosial antar pengguna pada jaringan

internet merupakan karakter utama dari media sosial tanpa

memedulikan apakah kedua pengguna yang dihubungkan itu

kenal dengan satu sama lain secara nyata diluar penggunaan

aplikasi media sosial bersangkutan. Dalam hal ini, teknologi

dijadikan medium bagi irabg untuk membangun jaringan sosial.

2) Kumpulan Informasi

Media sosial pada dasarnya berisikan kumpulan informasi dari

sang pengguna. Baik itu informasi personal maupun informasi-

informasi bidang-bidang tertentu yang disebar oleh pengguna

Helen Andriyani. Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial yang 
Merugikan Hak Asasi Manusia Pihak Lain. 
UIB Repository©2020



20

Universitas Internasional Batam

untuk diketahui oleh orang banyak. Misal: informasi mengenai

cara memperbaiki handphone yang tercelup air.

Pembagian informasi dalam konten-konten yang diunggah

memungkinkan pengguna untuk membentuk karakter dan

representasi dari identitasnya. Informasi tersebut kemudian

memungkinkan pihak-pihak lain yang mana secara kebetulan

memiliki karakter yang serupa untuk bergabung dan

berinteraksi satu dengan lainnya. Informasi juga menentukan

konten-konten yang akan dimunculkan dalam laman feed

seseorang oleh operasi pusat.

3) Pengarsipan

Kemampuan untuk mengarsip konten maupun informasi yang

diunggah ke internet merupakan salah satu fungsi yang dicari

oleh para pengguna media sosial. Informasi serta konten yang

telah diunggah dapat diakses kembali tanpa harus terikat pada

perangkat, waktu, maupun tempat.

Pengarsipan kini berkembang ke tahap bahwa pengguna daoat

mengarsip uanggahan yang tidak ingin mereka munculkan pada

laman feed-nya sewaktu-waktu dan kemudian

memunculkannya kembali. Hal ini merupakan salah satu

kekuatan terbesar dari sosial media yang tidak semata-mata

bekerja berdasarkan jaringan dan informasi.

4) Medium Interaksi

Tujuan utama dari media sosial ialah menjadi sarana bagi orang

untuk berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh jarak dan

waktu sehingga tentunya interaksi menjadi karakter utama dari

sebuah sosial media. Kemampuan media sosial inilah yang

membedakan media lama yang cenderung bersifat pasif dengan

media baru yang cenderung membuat pengguna aktif untuk

berinteraksi satu sama lain baik dengan cara meninggalkan

komentar, menambah jumlah teman, maupun mengukuti
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(following) kegiatan dan laman orang-orang tertentu yang

disukai oleh pengguna.

5) Simulasi Bersosial

Banyaknya jumlah pengguna media sosial kemudian

menciptakan suatu “perkumpulan sosial” didimensi lain atau

yang sering disebut sebagai dunia maya. Dalam dunia maya ini,

orang cenderrung lebih berani untuk berinteraksi dengan orang

yang sama sekali tidak dikenalnya dibandingkan dengan pada

dunia nyata, Namun, hal ini tidak berarti bahwa dunia maya itu

hanya merupakan dunia virtual karena pihak-pihak yang saling

berkomunikasi memang nyata hanya saja meduym komunikasi

yang digunakan ialah melalui internet atau perangkat lunak

berbasis internet. Melalui hal ini, masyarakat dapat melatih diri

dan “bersimulasi” untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya

untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan berinteraksi

sosial pada dunia nyata.

6) User-Oriented Content

Tidak seperti media lain yang mana konten dalam web

disediakan oleh penyelenggara web, pada media sosial, konten

yang disebar dan diunggah merupakan hasil kreasi dan

unggahan dari pengguna itu sendiri. Artinya setiap media sosial

memegang konsep bahwa media sosial merupakan ruang

individual pengguna (their own individualized place) sehingga

hanya pengguna yang dapat menentukan konten seperti apa

yang akan diunggahnya ke ruang pribadinya. Misal: pengguna

A merupakan seorang yang gemar bermusik sehingga pada

akun media sosialnya, ia hanya mengunggah hal-hal yang

berkaitan dengan musik.

7) Pendistribusian Konten

Ciri khas lain dari media sosial ialah selain pengunggahan

konten oleh pengguna, pengguna maupun operator dari

perangkat media sosial turut menyebarkan konten yang ada
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kepada pengguna lain yang memiliki indikasi kesukaan yang

sama sehingga para pengguna yang memiliki kegemaran yang

sama dapat dengan mudah menemukan satu sama lain. Hal ini

meningkatkan kemungkinan untuk para pengguna untuk saling

berinteraksi.

Penyebaran sendiri dapat dilakukan oleh pengunggah konten,

operator perangkat media sosial, maupun pengguna lain secara

manual dengan menekan tombol distribusi (share).

Pendistribusian oleh operator yang dimaksud ialah penggunaan

alogritma pada sistem sehingga pada bagian penelusuran

pengguna yang biasa menelusuri kegiatan atau hal yang sama,

akan muncul unggahan yang berkaitan. Sedangkan bagi

pengunggah dan pengguna lain, dapat membagikan unggahan

melalui fitur share.

c. Fungsi Media Sosial

Media sosial yang kini gencar digunakan oleh segala lapis

masyarakat memiliki beberapa fungsi. Denis McQuail

menguraikan fungsi media sosial ialah sebagai berikut:

1) Sarana untuk memperluas interaksi sosial manusia sehingga

dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa terbatas oleh waktu

dan tempat.

2) Memungkinkan interaksi secara antara kelompok dengan

kelompok atau komunikasi secara massal.

3) Mengembangkan sistem yang awalnya manusia hanya sebagai

pengirim suatu pesan, berubah menjadi pembuat pesan.

Tidak hanya terbatas pada 3 poin diatas, Denis kemudian

menguraikan bahwa sebenarnya media sosial memiliki fungsi yang

sangat banyak tergantung pada fitur yang disediakan dan jenis

aplikasi yang digunakan. Pertama, media sosial dapat bertindak

sebagai sumber informasi dengan mengadaptasi data untuk

mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Kedua,

memberikan sarana guna mengoordinasi kegiatan seperti
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memberikan komentar, memberi kesepakatan, menafsirkan,

maupun menjelaskan suatu makna peristiwa yang diunggah. Ketiga,

menjadi wadah untuk melestarikan dan mengekspresikan budaya-

budaya. Keempat, sebagai sarana bagi setiap orang untuk

merelaksasi pikiran serta menghilangkan kejenuhan dari aktivitas

keseharian yang telah dilewati. Kelima, menambah ruang untuk

berkampanye secara mudah, murah, dan dengan jangkauan wilayah

yang luas. Terakhir, ialah sebagai tempat berbisnis yang baru.

Mudahnya akses internet dimana pun berada menjadikan media

sosial juga dapat beralih menjadi tempat periklanan dan bisnis

online yang baik.

d. Perkembangan Media Sosial

Media sosial sebagai media komunikasi terbesar masa kini

tercipta dari beberapa tahap pengembangan sebagai berikut:

1) Awal 1970, department pertahanan Amerika Serikat

menciptakan sistem ARPA (Automatic Radar Piloting Aids)

untuk memungkinkan satu komputer berbagi data dengan

komputer lain serta pengiriman surat via elektronik atau yang

lebih lazim disebut sebagai electronic mail (e-mail).

2) 1973, University College of London di Inggris dan Royal Radar

Establishment di Eropa berhasil mengoneksikan diri ke

ARPAnet dan lahirnya istilah “internet”.

3) 1974, provider internet pertama tercipta dengan sebutan

Internet Service Provider (ISP). Kemudian, ISP dikembangkan

lagi menjadi design dasar dari protokol internet: TCP

(Transmission Control Protocol).

4) 1995, lahir jasa penyimpanan data web berbasis internet agar

setiap website yang disimpan dapat diakses tanpa terikat tempat.

Salah satu penyedia jasa penyimpanan web terbesar ialah

GeoCities.

5) 1997, media sosial pertama berbasis web lahir dengan nama

SixDegrees yang diciptakan oleh Andrew Weinreich.
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SixDegrees memungkinkan masyarakat untuk membuat list

teman, keluarga, serta menambah orang eksternal kedalam situs

dan membagikan pengumumam pada bulletin. Namun,

SixDegrees tidak bertahan lama lantaran banyak fitur yang

belum dikenal serta harga yang dianggap cukup mahal.

6) 1999, layanan jurnal pribadi bermunculan dan blogger menjadi

salah satu trend dalam masyarakat dalam berbagi cerita, tips,

saran, atau bahkan hal-hal berkaitan dengan akademis.

7) 2002, Peter Chin, Jonathan Abrams, dan David Lee

menciptakan layanan media sosial dimana para pemakai dapat

saling berinteraksi, berkirim komentar, status, dan foto yang

diunggah. Media tersebut dikenal dengan nama Friendster.

8) 2003, terjadi penggabungan fungsi blog dan media sosial lain

yang dinamai MySpace dimana setiap orang dapat membagikan

blog, foto, profil, musik, serta membentuk group untuk saling

berinteraksi.

9) 2004, Facebook muncul mengungguli media sosial lainnya

dengan fitur yang mudah dipergunakan serta dilengkapi dengan

fitur permainan game online sehingga interaksi dapat dilakukan

tidak hanya melalui percakpan biasa melainkan melalui

permainan.

10) 2005, Youtube lahir. Memberikan akses bagi masyarakat untuk

saling berbagi video dan meninggalkan komentar.

11) 2006, Melanjuti kesuksesan Facebook dan Youtube, Twitter

lahir dengan konsep pembagian status yang terbatas pada 140

karakter. Banyaknya figur publik yang menggunakan aplikasi

ini juga menjadi salah satu nilai plus bagi Twitter dikalangan

remaja.

12) 2011, Snapchat hadir dengan fitur yang berbeda dibanding

media sosial lainnya yakni sistem pembagian foto dan video

singkat dengan batasan waktu tertentu dan fitur pengaturan

penambahan teman yang berbeda. Media ini juga dilengkapi
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oleh fitur berkomentar secara privat sehingga hanya

pengunggah dan pihak berkomentar yang dapat membaca

komentar tersebut.

Selain Snapchat, mesin pencari global, Google juga turut

meluncurkan media sosial miliknya yang disebut Google+

dengan fitur yang mirip dengan Facebook.

13) 2014, Instagram, media sosial yang memiliki fitur gabungan

dari Facebook, Twitter, Youtube, dan Snapchat yang dibangun

pada 2010 akhirnya menjadi mulai kian digemari masyarakat

karena fitur-fitur yang mudah digunakan dan tidak memerlukan

waktu lama bagi instagram untuk menyandang gelar aplikasi

media sosial yang paling diminati masyarakat dan memiliki

jumlah pengguna yang paling banyak.

5. Tinjauan Umum Informasi Elektronik

Fungsi alat telekomunikasi semakin berkembang seiring

berjalannya waktu sehingga pemakaiannya pun telah jauh berbeda

dibanding masa-masa terdahulu. Perkembangan ini juga menuntut

perluasan dari arti informasi elektrnik. Pengertian informasi elektronik

saat ini telah diperluas untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang

dimaksud informasi elektronik tidak hanya terbatas pada data tekstual

namun juga menyangkut suara, data, gambar, peta, design grafis,

gambar yang dihasilkan kamera (foto), surat elektronik, penyaluran

data elektronik (EDI), teleks, telegram, telecopy, huruf, angka, kode,

simbol, perforasi maupun bentu-bentuk lain data berbasis elektronik

yang memiliki suatu makna sehingga masyarakat dapat

mengintrepretasikan arti dari bentuk data bersangkutan dengan

mudah14.

6. Tinjauan Umum Penyimpangan

a. Pengertian Penyimpangan

14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, pasal 1
ayat 1.
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Secara harafiah, penyimpangan merupakan reaksi atau

tanggapan terhadap hal yang terjadi dalam lingkup sosial seseorang

yang menimbulkan tingkah laku tercela. Penyimpangan sendiri

umumnya dikaitkan dengan anak-anak remaja yang cenderung

mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Namun, hal ini tidak

menutup kemungkinan bahwa manusia yang telah dewasa juga

dapat melakukan penyimpangan. Dengan kata lain, pola tindakan

negatif yang dikategorikan sebagai penyimpangan tidak terikat

pada usia seseorang melainkan tergantung pada seberapa besar

seseorang dapat dipengaruhi oleh keadaan psikis internal dan

lingkungan sosial eksternalnya.

Suatu perilaku (behavior) muncul karena sistem berpikir

manusia. Setiap orang secara psokologis akan memberikan

tanggapan berupa suatu tindakan. Tindakan yang dihasilkan

tersebut merupakan hasil dari ekspetasi dan antisipasinya terhardap

suatu peristiwa15. Contohnya saja ketika seseorang mendongak ke

langit, dalam ekspestasinya ia akan melihat awan, langit, dan

burung namun pada saat ia melihat keatas  ada sebuah pesawat

tempur yang lewat sehingga ia pun spontan mengambil telepon

genggam untuk memotret pesawat tersebut. Tindakan ia

mengambil telepon genggam dan memotret pesawat ialah hasil

karena ia memperoleh sesuatu yang lebih dari ekspetasinya.

Sebaliknya, ketika seseorang memperoleh hasil yang lebih rendah

dari ekspetasinya, ia akan memberikan reaksi negatif. Hal ini

kemudian dirumuskan George Boeree dalam bagan sebagai berikut:

15 C. George Boeree, Personality Theory: A Biosocial Approach, 2009, hlm. 24.
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Gambar 2.1 Diagram George Boeree

Dalam bagan tersebut dapat dimengerti bahwa alur

munculnya suatu sifat dari seorang manusia dimulai dari adanya

pikiran terstruktur atau cara berpikir (construction system)

kemudian membentuk antisipasi dan/atau ekspetasi untuk

memperoleh hasil yang sama pada setiap keadaan yang mirip, lalu

ekspetasi itu berubah menjadi sebuah pengalaman dan perilaku

seseorang dalam setiap kali menghadapi keadaan serupa.

Akumulasi dari alur tersebut kemudia membentuk cara berpikir

yang baru.

b. Bentuk  Perilaku Menyimpang

Menurut Skinner, seorang ahli psikologi pencetus teori

behaviour, menyatakan bahwa sebuah perilaku dapat dikatakan

menyimpang jika memiliki karateristik sebagai berikut16:

1) Perilaku yang dimaksud dapat diamati dengan mata, diukur,

serta diramalkan.

2) Perilaku tersebut dihasilkan dari pembelajaran yang bersifat

negatif;

3) Perilaku tersebut merupakan bentuk dari sebuah sebab sehingga

menimbulkan perilaku menyimpang sebagai akibatnya;

4) Perilaku tersebut merupakan respon dari rangsangan negatif

(stimulus).

Adapun bentuk dari perilaku menyimpang terbagi

menjadi:

1) Pembangkangan

Yang dimaksud dengan pembangkangan adalah tindakan

dimana seseorang secara sengaja melawan sebuah aturan yang

jelas-jelas telah berlaku.

2) Agresi

16 Gerald Corey, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, (USA: Thomson
Brooks/Cole, 2009), hlm. 4.
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Agresi adalah tingkah laku yang bersifat agresif serta ditujukan

untuk menyerang atau menjatuhkan pihak lain;

3) Persaingan

Rasa kompetitif yang tidak sehat juga termasuk perilaku yang

menyimpang. Keinginan untuk berada diatas rekan-rekan

sebaya terkadang memicu orang untuk melakukan usaha-usaha

yang tidak benar.

4) Keinginan Berkuasa

Mirip seperti perilaku persaingan namun keinginan berkuasa

lebih serius karena orang tersebut tidak hanya ingin berada satu

derajat diatas orang lain melainkan ingin agar setiap orang

menuruti dan mendengarkan keinginan serta aturan yang

dibuatnya;

5) Egois

Egois ialah sifat batin yang man seseorang selalu

mementingkan diri sendir dan orang seperti ini cenderung tidak

memiliki rasa empati kepada pihak lain serta bahkan tidak mau

menerima kritik maupun saran pihak lain.

c. Penyimpangan Hukum

Penyimpangan tidak hanya dilakukan terhadap norma

yang ada pada masyarakat namun juga terhadap hukum positif

yang ada. Perbuatan yang masuk dalam kategori penyimpangan

hukum disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan

melawan hukum kemudian didefinisikan dalam kodifikasi hukum

sipil yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (untuk selanjutnya disebut “BW”), pada pasal 1365

didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merugikan orang lain.

Karateristik dari suatu perbuatan melawan hukum ialah sebagai

berikut17:

1) Adanya suatu perbuatan (er moet een daad zijn verricht)

17 Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam
Perjanjian, Jurnal Pembaruan Hukum, (2016), Cet. 3, hlm.284.
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Perbuatan yang dimaksudkan tidak hanya mencakup perbuatan

yang dilakukan secara aktif (tindakan) melainkan termasuk

pula perbuatan tidak melakukan sesuatu (pasif).

2) Perbuatan yang dimaksudkan melawan hukum atau aturan (die

daad moet onrechtmatig zijn)

Arti sempit dari ‘melawan hukum” ialah melanggar aturan

positif yang belaku dimasyarakat sedangkan dalam arti luas,

“melawan hukum” termasuk kedalam kategori dimana

perbuatan tersebut melanggar aturan positif, tidak memenuhi

kewajiban hukumnya, perbuatan yang dianggap tercela secara

kesusilaan masyarakat, dan perbuatan yang menyimpangi

kepentingan serta nilai norma kebaikan dalam masyarakat.

3) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kesalahan (de

daad moet aan schuld zijn te wijten)

Kesalahan (schuldement) merupakan salah satu unsur penting

dalam perbuatan melawan hukum. Suatu pihak hanya dapat

dimintakan pertanggung jawabannya ketika terdapat unsur

kesalahan. Tanggung jawab tersebut dapat dimintakan secara

hukum bila kesalahan mengandung salah satu unsur:

kesengajaan (dolus), kealpaan (culpa), kesalahan yang dibuat

tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf. Kemudian,

pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum yang didasari

unsur dolus lebih tinggi daripada unsur culpa sebab adanya

unsur kesengajaan menandakan bahwa perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan jauh lebih serius18.

4) Perbuatan yang melanggar hukum tersebut kemudian

menimbulkan kerugian pada pihak lain (de daad moet aan een

ander schade heb bentoege bracht)

Untuk dapat menggunakan Pasal 1365 BW, maka harus ada

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan yang salah

18 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur Bandung, 1973), hlm.
45-46.
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sebagaimana telah diuraikan diatas. Kerugian yang dimaksud

dapat berupa kerugian materiil maupun idiil seperti perasaan

takut, ketidaknyamanan, dsb.

5) Harus terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan dan

kerugian yang timbul

Terdapat 2 jenis teori kausalitas yang menghubungkan

kesalahan dan kerugian:

a) Teori hubungan faktual, teori ini menyatakan bahwa setiap

kerugian yang terjadi pasti memiliki penyebab yang faktual

atau dengan kata lain tidak mungkin ada kerugian yang

terjadi tanpa adanya penyebab.

b) Teori penyebab kira-kira,  teori ini menyatakan bahwa

penyebab suatu kerugian dapat diperkirakan disebabkan

oleh suatu kesalahan bila kesalahan tersebut memenuhi

salah satu unsur: dolus, culpa, dan tidak adanya alasan

pembenar atau pemaaf. Disebut juga teori proximate cause

atau legal cause. Meski masih banyak pertentangan

diantara kalangan praktisi dan ahli, dalam praktik, teori ini

telah diterapkan.

B. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi

kemerdekaan berekspresi setiap orang baik dalam bentuk lisan maupun

tulisan, menjamin dan melindungi segala kemerdekaan yang diberikan

melalui peraturan hukum positif yang ada (ius constitutum) maupun

rancangan hukum yang akan ada dikemudian hari (ius constituendum).

Terkait kemerdekaan berekspresi kemudian diatur dalam peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Konstitusi Indonesia

UUD RI 45 yang berperan sebagai peraturan perundang-

undangan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Indonesia

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Helen Andriyani. Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial yang 
Merugikan Hak Asasi Manusia Pihak Lain. 
UIB Repository©2020



31

Universitas Internasional Batam

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjamin

kebebasan berekpresi pada pasal-pasal berikut:

a. Pasal 28

Menjamin kebebasan untuk mengutarakan pikiran dalam bentuk

lisan, tulisan, maupun bentuk lain yang diatur dalam undang-

undang.

b. Pasal 28 E ayat 2

Menjamin kebebasan mengekspresikan hati nurani melalui pikiran

dan sikap.

c. Pasal 28 E ayat 3

Menjamin hak setiap orang untuk membuat perkumpulan,

berserikat, serta mengeluarkan pendapat.

d. Pasal 28 F

Menjamin hak untuk memperoleh, memberikan, mengolah,

mencari, maupun menyimpan informasi dari segala media yang

tersedia guna mengembangkan diri seseorang maupun

mengembangkan lingkungan sosialnya.

e. Pasal 28 G ayat 1

Menjamin perlindungan atas kehormatan, harta, dan martabat baik

setiap orang serta keluarganya. Selain itu, dinyatakan bahwa setiap

orang memiliki hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan dalam

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Namun dalam menjalankan hak kebebasan berpendapat,

setiap pihak dilarang untuk melanggar hak asasi pihak lain

sebagaimana diatur dalam:

Pasal 28J ayat 2

Setiap orang dalam menjalankan kebebasan yang diberikan, wajib

mengikuti pembatasan-pembatasan yang ditentukan undang-

undang sebagai bentuk penghormataan dan sikap menghargai

kebebasan orang lain dan pemenuhan tuntutan setiap pihak sesuai

dengan pertimbangan nilai-nilai dalam masyarakat.
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2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut “UU

Menyampaikan Pendapat”)

Era Presiden Soeharto, presiden ke-dua Indonesia, yang

menjabat sejak tahun 1967 hingga 1998 dikenal sebagai masa jaya bagi

masyarakat sebab banyaknya subsidi yang diberikan pemerintah

sebelum akhirnya terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Dibalik

kejayaan tersebut, masa kepemimpinan Soeharto juga dikenal sebagai

masa dimana masyarakat tidak dapat secara bebas mengemukakan

pendapat mereka terhadap kinerja pemerintah. Banyak kasus yang

mana pers maupun orang yang menyatakan suara terhadap kebijakan

negara kemudian menghilang secara misterius. Peristiwa ini dikenal

dengan sebutan Petrus (Penembak Misterius). Kemudian pada tahun

1998, setelah jatuhnya era Presiden Soeharto, pemerintah akhirnya

membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali menyuarakan aspirasi

mereka baik secara mandiri maupun pers. Sebagai jaminan bagi

masyarakat, pemerintah kemudian segera mengesahkan UU

Menyatakan Pendapat agar masyarakat kembali mempercayai kinerja

pemerintah. Jaminan atas kebebasan berpendapat tersebut ditegaskan

pada:

Pasal 1 angka 1 UU Menyampaikan Pendapat

Kebebasan akan menyampaikan pendapat baik dalam bentuk

lisan, tulisan, atau bentuk lainnya merupakan hak dari

masyarakat yang harus dilakukan secara bertanggung jawab

berdasarkan aturan yang berlaku.

3. UU HAM

Kelanjutan dari pengaturan atas hak asasi manusia dalam

UUD RI 45, Indonesia kemudian mengeluarkan undang-undang

khusus terkait perlindungan HAM pada tahun 1999. Pembentukan

undang-undang ini dipelopori oleh pengeluaran Tap Majelis

Perwakilan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 1 yang

menugaskan lembaga tinggi negara dan aparatur pemerintah untuk
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menegakan hak asasi manusia. Penugasan ini kemudian membuat

pemerintah dengan segera merancang dan mengesahkan UU HAM

pada tahun yang sama serta dilengkapi dengan pengeluaran Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia.

Perlu diketahui bahwa mengekspresikan diri dengan

mengeluarkan pendapat merupakan salah satu bentuk dari hak kodrat

yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan ke dunua, sehingga hak

kebebasan berpendapat juga diatur dalam UU HAM:

1) Pasal 9 ayat 2

Setiap warga memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman,

sejahtera baik secara jasmani maupun rohani, memperoleh

ketentraman, kebahagiaan, serta kedamaian.

2) Pasal 23 ayat 2 UU HAM

Setiap warga mempunyai kebebasan untuk memiliki,

mengumumkan, dan mendistribusikan pikiran dalam benaknya

melalui bentuk-bentuk yang diatur undang-undang baik dalam

media cetak ataupun eletronik sesuai nilai-nilai serta norma agama,

keutuhan, ketertiban, serta sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan umum.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi

Internasional Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut “UU Hak

Politik dan Sipil”)

Menindaklanjuti dari penetapan UU Menyampaikan Pendapat,

Indonesia kemudian meratifikasi International Convention On Civil

and Political Rights dalam bentuk UU Hak Politik dan Sipil untuk

seluruhnya. Ratifikasi atas konvensi tersebut merupakan pertanda

bahwa Indonesia telah mulai membuka diri untuk memperjuangkan

hak-hak sipil masyarakat dan belajar asas-asas sipil apa saja yang perlu

dilindungi melalui konvensi internasional tersebut. Kaitan antara

konvensi internasional dan penelitian penulis terletak pada:

Pasal 19 UU Hak Politik dan Sipil
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Setiap warga memiliki hak untuk berpendapat (mencari,

mendapatkan, maupun menyebarkan informasi yang diperoleh

dari pikiran seseoarang) dalam bentuk yang tidak terbatas pada

tulisan, gambar, lisan, karya seni, cetakan, mapun media lain.

Serta hak ini tidak boleh dicampur tangani oleh negara maupun

pemerintah.

Artinya Indonesia sekali lagi menegaskan bahwa setiap masyarakat

memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan pendapatnya

dimuka umum dan hak ini tidak dapat dicampuri oleh pemerintah

terkecuali terdapat keadaan yang menyangkut kepentingan umum.

Namun setiap perlindungan atas hak yang diberikan haruslah

dipergunakan secara bertanggung jawab. Guna memastikan bahwa hak

tersebut dilakukan secara bertanggung jawab, pemerintah pun

membuat batasan-batasan kebebasan berpendapat melalui aturan

sebagai diatur dalam:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

“KUHPin”)

1) Pasal 156

Pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan dimuka

umum yang ditujukan pada satu atau beberapa kalangan

tertentu diancam pengenaan hukuman penjara maksimal 4

tahun atau denda maksismum Rp4.500,-.

2) Pasal 157 ayat 1

Penyiaran, penunjukan, penempelan tulisan atau lukisan yang

mengandung unsur saling membenci atau permusuhan

terhadap satu atau beberapa kalangan Indonesia yang

dilakukan untuk diketahui umum, diancam pidana paling lama

2.5 tahun atau denda maksimum Rp4.500,-.

3) Pasal 310 ayat 1 dan 2

Penyerangan kehormatan maupun nama baik dengan tujuan

diketahui umum diancam pidana penjara 9 bulan atau denda

Rp4.500,-. Jika penyerangan yang dimaksud dibentuk secara
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tertulis atau terilustrasi dimuka umum, maka pidana penjara

menjadi maksimal 16 bulan atau denda maksimum Rp4.500,

4) Pasal 311

Setiap orang yang tertuduh melakukan sebuah tindakan

pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan Pasal 310,

diperbolehkan membuktikan sebaliknya. Jika terbukti tidak

bersalah, maka pihak yang menuduh dapat dikategorikan telah

melakukan pemfitnahan dan atas perbuatannya dapat diancam

hukuman pidana penjara dengan jangka terpanjang 4 tahun.

b. UU Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi,

transaksi tidak lagi hanya dilakukan secara face-to-face melainkan

dapat dilakukan dengan medium-medium elektronik lain. Untuk

mengisi kekosongan hukum yang ada terkait dengan transaksi dan

interaksi yang dilakukan melalui media elektrinik inilah diciptakan

UU Teknologi yang berfokus pada pengaturan transaksi dan

interaksi eleketronik.

1) Pasal 25 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1

Penyebaran, pentransmisian, atau perbuatan yang menyebakan

dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang muatannya

melanggar kesusilaan secara sengaja dan tanpa hak diancam

hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal

Rp1 miliyar.

2) Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 1

Penyebaran, pentransmisian, atau perbuatan yang menyebakan

dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang muatannya

mengandung maksud penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik secara sengaja dan tanpa hak diancam hukuman penjara

maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliyar.

3) Pasal 27 ayat 4 juncto Pasal 45 ayat 1

Penyebaran, pentransmisian, atau perbuatan yang menyebakan

dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang muatannya
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mengandung maksud pemerasan dan/atau ancaman secara

sengaja dan tanpa hak diancam hukuman penjara maksimal 6

tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliyar.

4) Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2

Penyebaran secara sengaja terhadap informasi yang

diperuntukan untuk menimbulkan rasa benci maupun

permusuhan antara suatu kalangan masyarakat dengan

kalangan lainnya diancam hukuman penjara maksimal 6 tahun

dan/atau denda maksimal Rp1 miliyar.

5) Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat 3

Pengiriman informasi elektronik yang memuat ancaman

kekerasan dan ditujukan untuk menaku-nakuti seseorang secara

pribadi secara sengaja dan tanpa hak diancam hukuman penjara

maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliyar.

6) Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2

Pihak yang mengekspresikan diri dengan muatan yang

bertujuan untuk memicu timbulnya rasa benci atau permusuhan

terhadap suatu golongan tertentu dalam masyarakat dapat

dipidana penjara maksimal enam tahun dan atau disertai denda

maksimal satu miliar rupiah.

7) Pasal 29 juncto Pasal 45B

Pihak yang mengekspresikan diri dengan muatan yang

mengandung ancaman kekerasaan pada pribadi tertentu dapat

dikenakan pidana penjara dengan jangka paling lama empat

tahun dan atau disertai denda dengan jumlah tertinggi sebesar

tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut “UU Anti

Diskriminasi”)

1) Pasal 15

Setiap pihak yang melakukan pembeda-bedaan ataupun

pengecualian terhadap golongan tertentu dalam masyarakat
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yang menyebabkan berkurangnya kebebasan pelaksanaan hak

asasi manusia seseorang diancam penjara dengan jangka

terlama satu tahun dan/atau denda terbanyak seratus juta rupiah.

2) Pasal 16

Tiap-tiap pihak yang secara sengaja menunjukan rasa

kebencian terhadap golongan tertentu dalam masyarakat maka

diancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan/atau denda

paling tinggi lima ratus juta rupiah.

Indonesia sebagai negara kepulauan terluas memiliki

beberapa poin unik. Selain kekayaan sumber daya alamnya yang

telah diakui oleh kalangan internasional, Indonesia juga memiliki

jumlah dan jenis sumber daya manusia yang beragam. Jika ditinjau,

terdapat lebih dari 1.300 jenis suku bangsa dan budaya 19 .

Banyaknya ragam suku bangsa ini kemudian menjadi salah satu

kelebihan dan daya tarik dari Indonesia dimata dunia internasional.

Jika dikelompokan menurut suku-suku besar, Indonesia setidaknya

memiliki sekitar 31 suku. Perincian dari jenis suku di Indonesia

yang dikategorikan secara umum dapat dilihat dari tabel dibawah

yang merupakan hasil sensus penduduk Indonesia pada tahun 2010:

Gambar 2.2 Sensus Penduduk20

19 Akhsan Na’im dan Hendry Syaputra, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa
Sehari-Hari Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 2010, (Jakarta: Badan Pusat Statistik),
hlm. 5
20 Badan Pusat Statistik, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari
Penduduk Indonesia, (Jakarta, 2011), hlm. 28.
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Gambar 2.3 Sensus Penduduk 2

Dalam setiap perbedaan dalam keberagaman pasti terdapat

perselisihan yang terjadi antar golongan maupun kelompok.

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas pun rentan terjadi. Oleh

karena itu, pemerintah mengeluarkan UU Anti Diskriminasi yang

mana pada Pasal 16 ditegaskan bahwa penyebaran secara sengaja

terhadap konten yang menyangkut kebencian terhadap orang lain

karena ras maupun etnis diancam pidana penjara paling lama 5

tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,-.

5. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Kemajuan penggunaan teknologi dalam berkomunikasi

tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam penggunaan

yang bertanggung jawab menyebabkan tingkat penyimpangan hak

dimedia sosial semakin meningkat. Salah satu kasus yang paling

marak terjadi ialah kasus ujaran kebencian. Pada tahun 2015 yang

mana smartphone belum terlalu menguasai masyarakat, terdapat

sekitar 800.000 kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita

palsu yang harus ditangani oleh pihak kepolisian21. Sebagai tindak

pengendalian atas maraknya kasus ujaran kebencian, pihak

kepolisian kemudian mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor

21 Aulia Bintang Pratama, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-
182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia, diakses pada 4 Mei 2019, puku; 16:40
WIB.
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SE/06/X/2015. Adapun pasal yang bersangkutan dengan penelitian

penulis ialah:

Pasal 2 huruf a

Permasalahan tentang ujaran kebencian semakin menjadi perhatian

masyarakat baik nasional maupun internasional karena kesadaran

dan kepedulian masyarakat terhadap hak asasi manusia semakin

meningkat.

Pasal 2 huruf b

Permasalahan mengenai ujaran kebencian harus ditangani dengan

baik karena berkaitan dengan prinsip Bhinekkha Tunggal Ika

dalam melindungi keragamaan kelompok dan masyarakat dalam

kehidupan berbangsa di Indonesia.

C. Landasan Teori

1. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Bentham dikenal sebagai pencipta dari teori ultilitarianisme.

Ia berpegang pada filsuf individual ultilitarianisme yang

memperjuangkan hak-hak individu yang dikekang oleh konstitusi serta

ketidakadilan yang timbul karena kesenjangan tingkat sosial. Dengan

menghilangkan ketidakadilan maka persamaan kedudukan dimata

hukum bagi setiap orang dapat diterapkan dan peran undang-undang

dapat dilaksanakan sesuai dengan makna pembentukannya, yakni demi

kepentingan umum.22

Salah satu bentuk teori ultitarianisme kemudian diterapkan

Bentham dalam bidang hukum, yakni setiap tindakan manusia

ditujukan agar dapat memperoleh kebahagiaan dan mengurangi

penderitaan. Sehingga Bentham berpendapat bahwa peraturan atau

hukum yang dibentuk seyogyanya harus memberikan keadilan individu

kepada setiap orang dan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya

kepada masyarakat (the greatest happpiness for greatest number)23.

22 Amir Syarifuddin, et al., Simbur Cahaya, (Sumatera: Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya),
hlm. 2554.
23 Ibid, hlm. 2554.
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Menurut Bentham, untuk mencapai kebahagiaan itu, peraturan

yang dibentuk harus memperhatikan kebahagiaan tiap-tiap individu

karena jika individu telah bahagia, secara otomatis kebahagiaan

masyarakat akan tercapai. Namun, Bentham tidak memungkiri bahwa

untuk menghindari bentrok antara kebahagiaan individu dan

kebahagiaan umum, perlu ditumbuhkan rasa simpati pada setiap

manusia.24

Istilah “kebahagiaan” yang dikemukakan oleh Bentham

belumlah jelas. Normalnya yang dimaksud dari kebahagiaan ialah

penjauhan diri dari kesengsaraan. Untuk menjauhkan diri dari

kesengsaraan, maka perlu dilakukan perbuatan yang menghasilkan

kenikmatan. Perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan baik bila

menghasilkan kenikmatan dan sebaliknya perbuatan yang

menghasilkan kesengsaraan dikategorikan sebagai perbuatan buruk.

Bentham kemudian menjelaskan faktor-faktor yang menentukan

tingkat kenikmatan ialah sebagai berikut:

a. Intensistas dan jangka durasi sebuah kenikmatan dirasakan dari

sebuah perbuatan. Contoh: semakin panjang dan intens permainan

games meningkatkan rasa puas pemain.

b. Kepastian akan dilakukannya suatu perbuatan serta kedekatan

waktu perbuatan itu akan dilakukan mampu meningkatkan

kenikmatan dari sebuah perbuatan. Contoh: tingkat keinginan

seorang yang sedang lapar akan meningkat ketika jam makan siang

telah dekat.

c. Tingkat perubahan dan kemurnian. Artinya tingkat

kemungkinan sebuah kenikmatan akan berubah menjadi

penderitaan juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat

kenikmatan dari suatu hal. Contoh: seseorang yang memesan

makanan di restoran terkenal akan lebih menikmati pesanannya di

tempat bersangkutan karena tingkat kemungkinan makanan yang

dipesan tidak enak lebih kecil daripada tempat lain.

24 Ibid, hlm. 2555.
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d. Selain faktor diatas, seberapa jauh jangkauan suatu kenikmatan

dapat memengaruhi orang lain. Contoh: ketika seorang anak

memperoleh prestasi, orangtua akan ikut senang.

Selain tingkat kenikmatan, Jeremy Bentham juga mengemukakan

empat faktor yang dijadikan sebagai indikator untuk menentukan

apakah sebuah hukum dapat dikategorikan sebagai aturan yang dapat

membahagiakan setiap rakyat. Indikator yang harus dipenuhi suatu

hukum agar dapat membahagiakan setiap individu ialah sebagai

berikut:

a. Hukum harus dapat memenuhi kebutuhan dasar dari manusia

(subsistence). Kebutuhan dasar ini tidak hanya dimaksudkan pada

keperluan yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan

hidupnya seperti pangan, sandang, dan papan melainkan juga

meliputi pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki sebagai seorang

manusia dalam menjalankan kehidupan (Hak Asasi Manusia).

b. Hukum harus dapat memenuhi nilai kesejahteraan manusia

(abundance). Kesejahteraan yang dimaksudkan disini tidak hanya

menyangkut kebutuhan yang sifatnya fisiologis atau kebutuhan

yang berkaitan dengan fisik manusia, manusia juga memerlukan

kebutuhan yang berkaitan dengan batin seperti rasa aman, kasih

sayang, rasa hormat, kedamaian dan sebagainya.

c. Hukum harus dapat menyediakan perlindungan (security) bagi

manusia. Untuk memperoleh rasa bahagia, seseorang memerlukan

jaminan ketentraman dan perlindungan dari hal-hal yang dapat

menyakitinya serta memberikan kepastian bahwa ia dapat

menjalankan hak-haknya sebagaimana mestinya tanpa dihantui

oleh tekanan dari pihak mana pun.

d. Hukum harus dapat memberikan perlakuan tertentu pada setiap

manusia agar dapat mencapai keadilan (equity). Perlakuan yang

sama ini bukan dalam arti persamaan pada setiap kondisi,

melainkan memberikan perlakuan yang berbeda berbasis pada
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situasi agar setiap individu dapat memperoleh hasil yang sama

memuaskan.

2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon25

Sebuah hukum tentunya diciptakan untuk memberikan

perlindungan terhadap masayarakat yang ada. Namun interpretasi dari

perlindungan hukum ini berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak

lainnya. Hadjon sebagai seorang ahli Hukum Administrasi dan Hukum

Tata Negara kemudian memberikan pengertian bahwa yang

dimaksudkan sebagai perlindungan hukum ialah perlindungan yang

diberikan terhadap hak-hak kodrat serta harkat martabat dari suatu

subyek hukum dari segala bentuk penyimpangan kewenangan dengan

memberikan batasan dan pemberian kewajiban terhadap pemerintah

serta masyarakat.

Konsep perlindungan hukum sendiri lahir dari hubungan

timbal balik antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan

negara yang mana salah satu pihak memiliki hak sehingga pihak lain

memiliki kewajiban untuk menghargai hak tersebut. Menurut Hadjon

sendiri, terdapat dua bentuk sarana untuk menciptakan perlindungan

hukum:

a. Preventif

Preventif memiliki makna pencegahan. Maka dari itu sarana

preventif yang dimaksudkan oleh Hadjon ialah sarana yang

memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, suara,

dan keberatannya sebelum pemerintah mengeluarkan suatu produk

yang telah bersifat definitif. Dengan terjaminnya sarana preventif

ini, konflik dapat dihindari atau setidaknya terminimalisir karena

dengan adanya penampungan pendapat masyarakat diawal

sehingga pihak pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam

menyusun suatu produk hukum.

25 Maria Veronika Sekke Jawa, Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional
Bobou dengan Munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), hlm. 23-27.
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b. Represif

Sarana perlindungan represif merupakan kebalikan dari sarana

preventif. Sarana represif merupakan suatu perlindungan yang

diberikan setelah konflik terjadi dimasyarakat yang mana

tujuannya ialah untuk menyelesaikan konflik yang timbul melalui

jalur peradilan. Bentuk perlindungan represif sendiri pada

umumnya berbentuk sanksi.

Pada prinsipnya, teori ini menyatakan bahwa pemerintah

sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak kodrat

masyarakat harus dapat menyediakan kedua sarana tersebut dalam

bentuk pembatasan terhadap pelaksanaan hak tertentu ataupun

pembebanan kewajiban terhadap masyarakat guna memastikan

pelaksanaan hak kodrat tidak mengusik pihak lain. Dalam

menyediakan sarana tersebut, pemerintah juga harus menggunakan

pola pikir yang benar, jujur, adil, dan penuh tanggung jawab sehingga

rasa keadilan, damai, serta tentram dapat tercapai dalam kehidupan

bermasyarakat.
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