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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh penulis dalam

membedah permasalahan yang timbul akibat penggunaan kebebasan

berekspresi dalam sosial media yang tidak bertanggung jawab, penulis

dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia amat menjunjung tinggi hak kebebasan

berekspresi seseorang sebagai bentuk perwujudan dari salah satu hak

asasi dari manusia. Hal ini dapat terlihat dari penegasan hak bagi setiap

warga untuk dapat mengekspresikan dirinya konstitusi negara pada

Pasal 28, Pasal 28 E ayat 2 dan 3, Pasal 28 F, dan Pasal 28 G ayat 1

yang kemudian menjadi landasan bagi negara untuk menciptakan

aturan turunan untuk menjamin pelaksanaan dari hak tersebut seperti

UU Menyampaikan Pendapat, UU HAM, UU Hak Politik dan Sipil,

UU Teknologi, hingga Surat Edaran SE/06/X/2015. Namun, seiring

berkembangnya bidang teknologi, kasus penyimpangan pelaksanaan

hak ini kian hari kian marak karena tercipta amat banyak platform bagi

masyarakat untuk mengekspresikan diri mereka. Pemahaman yang

salah mengenai definisi hak kebebasan berekspresi sebagai kebebasan

yang bersifat absolut dan tanpa batasan, perubahan sikap yang timbul

karena intensitas penggunaan sosial media secara yang tinggi,

perubahan pemikiran berdasarkan perkembangan zaman serta faktor

lain yang memengaruhi tingkah laku masyarakat pada masa kini.

Permasalahan ini lah yang kemdian mendorong pemerintah untuk

memberikan payung hukum yang dapat melindungi masyarakat yang

hak-hak kenyamanannya dicela oleh pihak lain. Payung hukum

diwujudkan dalam bentuk UU Teknologi pada tahun 2008 yang

ditujukan untuk melindungi dan mengatur segala transaksi dan

pesebaran informasi yang dilakukan di media digital. Namun pada

kenyataannya UU Teknologi pada tahun 2008 tesebut justru berbalik
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menjadi pedang bagi para korban sebab banyaknya istilah yang masih

rancu membuat pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan

celah hukum yang ada untuk menjerumuskan pihak-pihak yang tidak

bersalah. Munculnya peristiwa-peristiwa seperti itu kemudian

mendorong pemerintah untuk segera melakukan amandemen pada UU

Tekonologi 2008. Hasil amandemen tersebut baru dapat dikeluarkan

pada tahun 2016 dengan nama yang sama, UU Teknologi, dan

perubahan tesebut masih digunakan hingga pada saat laporan

penelitian ini ditulis. Dalam UU Teknologi 2016 ini, ditegaskan

ancaman pidana bagi pihak-pihak yang menggunakan hak kebebasan

berekspresinya secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan batasan

yang telah ditentukan dalam UU Bebas Berpendapat. Terhadap

kebebasan berekspresi yang dapat menggangu ketertiban umum,

perpecahan kesatuan bangsa, berisi ancaman, penghinaan, pencemaran

nama baik, maupun konten lain yang dapat menyebabkan

terganggunya suatu pihak atau golongan dalam kehidupan berbangsa

dan bermasyarakat.

2. Jika dilandaskan pada teori Jeremy Bentham dan teori Hadjon, yang

menyatakan bahwa hukum seharusnya membawa kebahagiaan bagi

setiap orang dan menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat,

berdasarkan penemuan yang penulis peroleh dalam melakukan

penelitian ini, UU Teknologi belum dapat memenuhi faktor

kebahagiaan yang disebutkan oleh Bentham (kebutuhan dasar,

kesejahteraan, perlindungan, serta keadilan) maupun perlindungan

hukum yang dimaksudkan oleh Hadjon (sarana preventif dan represif).

Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh pasal-pasal yang bersifat karet

sehingga menimbulkan intrepretasi yang bercabang.

3. Telah terdapat aturan-aturan serta ancaman pidana telah diciptakan

sedemikian rupa oleh pembuat hukum di Indonesia untuk melindungi

setiap individu agar kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh pihak

lain tidak mengganggu hak individu atau kelompok lain untuk

memperoleh kenyamanan dan keamanan hidup sebagaimana yang
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telah dijamin pada Pasal 28 UUD RI 45. Konten yang dimaksud ialah

konten yang memuat hal-hal seperti: pencelaan terhadap hak orang lain,

konten yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam

masyarakat, konten yang melanggar peraturan perundangan Indoensia

(contoh: unggahan yang berupa ancaman pembunuhan), konten yang

memicu perpecahan dalam masyarakat, maupun konten yang memuat

tentang penghinaan yang berkaitan dengan SARA. Namun, meskipun

telah disusun sedemikian rupa, semua aturan tersebut belum cukup

untuk melindungi masyarakat sebab media digital sangatlah luas

sehingga amat sulit untuk melakukan pengawasan dan menangkap

pihak-pihak yang menggunggah konten yang telah dilarang secara

hukum. Untuk menanggulangi hal tersebut, diciptakanlah suatu forum

yang diperuntukan bagi setiap masyarakat untuk melaporkan setiap

unggahan yang mengandung konten yang dapat mengganggu

kenyamanan suatu pihak, kelompok tertentu, maupun masyarakat

umum. Forum tersebut disediakan dalam bentuk website:

aduankonten.id. Masyarakat dapat melaporkan setiap unggahan yang

mengganggu cukup dengan mendaftarkan diri dan membuat akun pada

website yang bersangkutan.

B. Keterbatasan

Dalam pelaksanaan setiap hal baik itu berkaitan dengan bidang akademis

maupun bidang lainnya tentunya pasti menemui hambatan-hambatan yang

menjadi tantangan. Demikian juga yang dialami oleh penulis dalam

menyusun laporan penelitian ini, penulis juga menemui beberapa

hambatan. Hambatan yang dimaksud ialah:

1. Topik yang dipilih penulis merupakan topik yang memiliki arena

kajian yang luas sebab yang menjadi obyek penelitian tidak hanya

terbatas pada satu bentuk penyalahgunaan hak kebebasan berekspresi

saja melainkan meliputi seluruh penyalahgunaan hak kebebasan

berekspresi yang dikupas secara general. Oleh sebab itu, penulis kerap

mengalami kesulitan dalam memperoleh referensi yang dapat

mencakup seluruh permasalahan yang penulis ingin bahas karena pada
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umumnya, suatu penelitian ilmiah cenderung hanya berfokus pada satu

sikap penyimpangan saja (Contoh: umumnya penelitian hanya

membahas tentang ujaran kebencian di media digital saja). Kesulitan

dalam memperoleh referensi yang bersifat menyeluruh ini kemudian

mendorong penulis untuk membaca lebih banyak bahan kepustakaan

guna menemukan referensi yang cocok untuk dijadikan sebagai

landasan dalam mengupas permasalahan yang penulis pilih.

2. Topik yang penulis pilih belum banyak diteliti oleh orang lain

sebelumnya karena maraknya penggunaan sosial media ini baru

bermula pada tahun lima tahun terakhir meski media sosial sebenarnya

telah hadir sejak tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh perkembangan

dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan

perubahan sikap sosial pada masyarakat sehingga timbul

ketergantungan yang amat sangat pada media sosial baik itu untuk

kebutuhan kerja, pergaulan sosial, maupun sekedar hanya menghibur

diri sendiri. Oleh sebab itu, belum banyak pihak yang membahas

mengenai permasalahan ini secara mendetail dari sudut pandang

hukum sehingga penulis cukup kesulitan untuk dapat memperoleh

referensi hukum dan pendapat hukum yang dapat mendukung

argumentasi yang penulis hendak tegaskan dalam membuktikan

hipotesa penulis melalui penelitian ini.

C. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah penulis paparkan dalam

laporan penelitian ilmiah ini, penulis memiliki beberapa rekomendasi yang

dapat membantu menyelesaikan permalasahan mengenai penyimpangan

penggunaan hak kebebasan berekspresi yang menyebabkan pelanggaran

hak asasi manusia pihak lain. Rekomendasi tersebut penulis bagi menjadi

beberapa kategori sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah terdiri dari tokoh-tokoh perwakilan yang telah dipilih dan

dipercayakan rakyat untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan

menjaga stabilitas negara. Selain daripada itu, pemerintah juga
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bertugas untuk melindungi rakyat baik itu dari serangan yang sifatnya

internal maupun eksternal serta mengawasi pelaksanaan hak-hak yang

diberikan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pihak lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga memiliki

kewajiban untuk melindungi serta mengawasi pelaksanaan hak

kebebasan berekspresi seseorang khususnya di media sosial. Untuk

dapat melindungi hak kebebasan berekspresi ini pemerintah telah

menyusun serangkaian aturan hukum yang berisikan ancaman pidana

terhadap pelaku pelanggaran. Namun, menurut penulis, solusi represif

seperti pemberian hukum terhadap pelaku pelanggaran saja tidaklah

cukup. Perlu adanya bimbingan moral yang bertindak sebagai solusi

preventif sehingga psikis dan jalan pikiran masyarakat pun diarahkan

pada jalan yang benar. Tindakan preventif menurt penulis ini dapat

dilakukan dengan dua metode:

a) Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang etika dalam

menggunakan sosial media, tata cara berkomentar yang baik,

ataupun batasan-batasan kebebasan berekspresi baik itu di

lingkungan sekolah, lingkungan kerja, maupun lingkungan

masyarakat umum sebab penggunaan media sosial telah menjalar

ke setiap lapisan masyarakat.

b) Bilamana penyuluhan atau sosialisasi dirasa oleh pemerintah harus

cukup menguras dana negara, maka pemerintah dapat membuat

program agar pemahaman tentang kebebasan berekspresi yang baik

dan benar dapat dimasukan sebagai salah satu kurikulum wajib

baik itu dijenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama,

sekolah menegah atas, ataupun perguruan tinggi sehingga dapat

terbentuk pemahaman dasar yang kuat sebagai fondasi moral

generasi penerus bangsa dalam memanfaatkan hak kebebasan

berekspresi di media sosial.

Selain daripada itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah

melakukan amandemen terkait pasal-pasal yang bersifat karet dengan

memberikan pengertian yang jelas terkait tindakan-tindakan apa saja
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yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan penggunaan

kebebasan berekspresi. Kemudian daripada itu, perlu juga dilakukan

penyatuan konsep delik dari tindakan penghinaan antara dalam UU

Teknologi dan Perka Kepoilisian 2009 sehingga masyarakat

memperoleh kepastian hukum yang jelas.

2. Khazanah Keilmuan

Setiap penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar laporan hasil

penelitian yang disusun dapat memberikan manfaat bagi pihak lain

terutama terhadap khazanah keilmuan. Penulis merasa penyimpangan

dalam pelaksanaan hak kebebasan berekspresi merupakan suatu

permasalahan yang penting untuk diperhatikan sebab perilaku tersebut

dapat melanggar hak asasi pihak yang dirugikan dalam memperoleh

kehidupan yang nyaman dan bebas dari bentuk gangguan apapun.

Maka dari itu penulis merasa terhadap topik ini perlu diadakan lebih

banyak penelitian baik yang sifatnya melanjutkan penelitian yang

penulis telah lakukan maupun penelitian baru yang masih membahas

seputaran topik pelaksanaan hak kebebasan berekspresi yang ada pada

sosial media.

3. Masyarakat

Masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai pengguna sosial

media, terutama terhadap golongan yang telah memiliki pendidikan

alangkah baiknya dapat lebih berhati-hati dalam mengekspresikan diri

di sosial media dengan memerhatikan hak-hak orang lain sehingga

dapat tercipta suasana yang kondusif bagi setiap pengguna. Sebagai

bagian dari bangsa Indonesia seharusnya masyarakat juga turut serta

dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta persatuan bangsa sebab

untuk dapat menciptakan negara yang harmonis, dibutuhkan kerjasama

dari masyarakat untuk menaati aturan hukum yang telah disusun oleh

pemerintah. Pemahaman mengenai tenggang rasa terhadap sesama,

rasa persatuan, rasa hormat, rasa saling menghargai, dan moral baik

merupakan sesuatu yang harus ditingkatkan sebab tanpa adanya etika

baik, pendidikan tinggi pun tidak dapat menjamin dapat terciptanya
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keadaan yang kondusif. Maka dari itu penulis masyarakat yang

menggunakan sosial dapat lebih selektif dalam menentukan unggahan

atau komentar seperti apa yang pantas dibagikan di sosial media

sehingga tidak menyakiti maupun merugikan pihak manapun karena

hak untuk memperoleh kenyamanan hidup ialah hak kodrat dari setiap

manusia tanpa dibatasi oleh status sosial maupun faktor lainnya.
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