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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demokrasi adalah sistem politik yang membuka diri terhadap 

perbedaan-perbedaan1, artinya dalam suatu negara demokrasi perbedaan 

idealnya disikapi secara arif, sehingga bukanlah perpecahan yang terjadi akan 

tetapi justru  persatuan yang sadar akan pluralisme2. Demokrasi juga dianggap 

sebagai suatu usaha rasional karena berangkat dari tradisi filsafat rasional dan 

ekspresi-ekspresi yang hidup dalam kontrak sosial artinya masyarakat 

sendirilah yang harus menentukan, atas dasar kesadaran rasional, setelah 

menghitung-hitung dan mempertimbangkan saling ketergantungan antar 

individu dan kelompok-kelompok kepentingan3, sehingga pada negara 

demokrasi sikap sadar akan perbedaan menjadi mutlak. Di Indonesia, 

pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang 

anti-feodalisme4 dan anti-imperialisme5, dengan tujuan membentuk masyarakat 

yang berwatak sosial dan religius. 

Pada tahun 50-an, waktu itu Indonesia dipimpin seorang presiden 

sekaligus tokoh revolusioner yang akrab disebut bung Karno (Soekarno), di 

                                                        
1 Ubed Abdilah S, 2002, Politik Identitas Etnis, Yayasan Indonesiatera, Magelang,Hal. 165. 
2 Pluralisme menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan masyarakat yang terdiri dari 
berbagai macam perbedaan ; masyarakat majemuk. 
3Ibid. 
4Anti-feodalismeadalah pemikiraan/faham yang menolak struktur pendelegasian 
kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan 
berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal. 
5Anti-imperialisme adalah pemikiran atau faham yang menolak penjajahan. 
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zaman presiden pertama itu muncul kebijakan  pro-kontra yang unik namun 

sangat bernilai ideologis, yaitu kebijakan  larangan lagu-lagu dan style  

kebarat-baratan sebab pada waktu itu kuat angapan bahwa imperialis selalu 

mendompleng setiap unsur kehidupan termasuk dalam hal seni, sehingga hal 

itu dikhawatirkan akan merusak budaya bangsa, dan The Beatles, band asal 

Liverpool Inggris  menjadi korban paling populer dari kebijakan itu. 

Kini,gejolak sosial serupa kembali terjadi, rencana kedatangan artis 

kontraversial Lady Gaga ke Indonesia yang pada (3 Juni 2012)  di stadion 

Glora Bung Karno, Jakarta, menuai pro-kontra. Sebagaian pendukung 

berangaapan kedatangan superstar asal Amerika ini sebagai suatu yang layak 

dibanggakan karena sebagai  wujud kebebasan berekspresi dan seni, namun 

tidak sedikit juga yang menolak bahkan menghardik kunjungannya ke 

Indonesia, mulai dari tuduhan perusak budaya dan moral dengan aksi-aksi sexy 

dan seronoknya hingga tuduhan ekstrem sebagai penyebar setanisme6dengan 

lagu, syimbol serta gayanya. Sehingga kedatangan Lady Gaga ini seakan 

sebagai medan perang kaum liberal dengan pendekatan hak asasi manusia dan 

kebebasan beekspresi melawan kaum tradisional dengan senjata moral dan 

nilai agama. 

Setiap perbedaan dengan dasar perpaduan budaya selalu didasari alasan 

rusaknya budaya bangsa, namun karena tidak ada kepastian yang mutlak 

tentang cakupan “budaya bangsa” itu sendiri, sehingga diera post modern ini 

standarisasi budaya selalu menjadi dinamika yang senantiasa diperdebatkan, 

                                                        
6 Setanisme  adalah salah satu aliran kepercayaan yang memuja setan. 
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maka dari itu perlu adanya kriteria mengenai budaya  bangsa itu?. Menurut 

Korntajanigrat kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang didukung 

sebagaian besar dari warga negara, maka sebagai syarat mutlak kebudayaan 

sifatnya harus dapat dibangakan oleh warga negara yang mendukungnya, hal 

itu perlu karena suatu kebudayaan harus dapat memberi suatu identitas7. 

Budaya dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu pengetahuan yang 

berasal dari budidaya masyarakat, unik, mempunyai hubungan dengan alam 

dalam sejarah yang  panjang, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan 

tambahan pengetahuan baru,sehingga dapat dipahami bahwa budaya 

merupakan cipta rasa, karsa dan karya manusia, atau lebih sederhananya 

budaya merupakan hasil dari pola pikir manusia baik yang terwujud secara 

materi maupun tertuang dalam bentuknorma-norma yang hidup di masyarakat. 

Budaya sendiri  sangat kuat kaitannya dengan moral, sebab moral 

sendiri merupakan nilai-nilai atau norma-norma kebaikan yang menjadi 

pegangan dalam kehidupan seseorang untuk bertingkah laku. Kedua hal diatas 

biasanya disandingkan dalam satu wadah yang umum disebut nilai sosial. 

Dalam budaya terdapat dua prespektif  yaitu budaya “timur” dan budaya 

“barat”, dimana moral barat juga merupakan budaya barat, dan begitu pula 

moral timur adalah budaya timur. Seseorang biasa disebut timur atau barat jika 

mengikuti kebudayaan timur ataupun barat. Budaya barat cenderung bersifat 

individual dan rasional, sedangkan budaya timur cenderung bersifat soisal dan  

                                                        
7 Koentjaraningrat, 1994, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, PT Gramedia  Pustaka 
Utama, Jakarta, Hal. 108-109. 
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irasional, jadi dikatakan budaya barat atau timur bukan ditentukan dari letak 

geografisnya  melainkan ditentukan atas karakteristik  mana yang dominan. 

Kaitannya dengan budaya dan moral, rencana kedatangan Lady Gaga di 

Indonesia menjadi pro-kontra yang sangat kompleks, karena selain masalah 

perbedaan budaya yang selalu diperdebatkan, Lady Gaga yang dalam 

penampilannya selalu bergaya sexy dan vulgar serta sensasional juga dituduh 

sebagai penyebar semangat setanisme dalam konsernya,  yang jika benar maka 

hal itu sangat bertentangan dengan norma agama karena hal itu bukan saja 

merusak budaya bangsa sebagia cipta karsa manusia tapi juga merusak moral 

bangsa (akhlak). 

 Suryadharma Ali, Menteri Agama, memberi rekomendasi kepada 

Kapolri yang isinya agar POLRI (Polisi Republik Indonesia) tidak memberikan 

izin penyelenggaraan konser Lady Gaga di Jakarta, beliau menolak dan 

berharap penolakan ini diperhatikan oleh pihak POLRI. Menurutnya dalam hal 

ini sudah ada rujukan tentang pronografi. Menurutnya bagaimanapun, 

penampilan Lady Gaga tetap tidak sesuai dengan budaya, sistem dan nilai yang 

dianut oleh bangsa Indonesia8, namun tidak semua tokoh Indonesia 

berpendapat demikian misalnya, Benny Kabur Harman, Ketua Komisi III DPR 

Republik Indonesia mengimbau supaya aparat kepolisian tetap memberikan 

izin kepada konser tersebut, sebab menurutnya itu adalah penyelenggaraan 

konser tingkat dunia. Dan sebagai pimpinan Komisi III DPR sangat 

                                                        
8http://www.kemenag.go.id, Menag: Kewajiban Saya Ingatkan Konser Lady Gaga Dibatalkan, 
http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=91821, 5 Oktober. 
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menyayangkan apabila kepolisian tidak menyetujui permohonan itu hanya 

karena ancaman pihak ketiga yang belum diketahui. Beliau menganalogikan  

orang Uzbeskistan yang jadi PSK dibuka selebar-lebarnya, sedangkan 

kelompok musik dunia yang hendak mengekspresikan kehebatan dan 

kecanggihan budayanya tidak diperbolehkan, menururtnya institusi kepolisian 

masih menggunakan pendekatan moralistik, tetapi sarat dengan inkonsistensi9. 

Perbedaan kedua  tokoh tersebut dapat dipahami karena keduannya 

menilai dari mindset10yang berbeda. Namun agar lebih menarik dan objektif 

maka penulis menganalisa permasalahan rencana kedatangan Lady Gaga 

dengan pandangan hukum  yang kaitannya  dengan masalah pembatasan hak 

dan kebebasan berekspresi  sesuai pasal 28j(2)Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia  Tahun 1945, sehingga dari itu diharap dapat memahami mengenai 

pembatasan hak dan kebebasan berekspresi. 

Pada dasarnya negara Indonesia sangat menghargai hak dan kebebasan 

berkespresi hal itu dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 

1945,“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”namun  

agar kebebasan berekspresi dalam berbuat sesuatu tidak bertentangan dengan 

hakasasi orang lain dan bertentangan dengan nilai moral serta agama, maka 

terdapat pembatasan kebebasan tersebut hal itu diatur  dalam Pasal 28J (1) dan 

(2) Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam ayat 1 

                                                        
9Sandro Gatra , Benny: Polisi Larang Lady Gaga tetapi Biarkan Prostitusi,, 
http://nasional.kompas.com/read/2012/05/16/16461374/Benny.Polisi.Larang.Lady.Gaga.tetapi.Bia
rkan.Prostitusi, 13 Agustus 2012. 
10cara berfikir yang menentukan perilaku dan pandangan. 



6 
 

berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusiaorang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara” dan dalam ayat 2 

berbunyi : 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orangwajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkandengan undang-undang 
dengan maksud semata-matauntuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atashak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhituntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umumdalam 
suatu masyarakat demokratis 
 

Dalam Pasal28J ayat (2) dijelaskan bahwa pembatasan ditetapkan semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dalam penulisan 

karya ilmiah ini penulis berusaha penjelaskan mengenai pembatasan hak 

kebebasan berekspresi kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung Pasal 28J 

(2) Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 hal itu dilakukan 

lakukan karena pada mulanya penulisan ini ingin mengkaji pertimbangan-

pertimbangan yuridis atas pencekalan konser Lady Gaga di Indonesia oleh 

pejabat berwenang namun karena tidak bisa dapatkannya data  terkait putusan 

pembatalan itu maka peneliti dalam penulisannya mengunakan  pendekatan  

sosial dimana meneliti  secara acak pendapat masyarakat mengenai konser 

Lady Gaga tersebut, serta mengkaitkan dengan pembatasan hak kebebasan 

berekspresi dalam Pasal 28J (2) Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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Sehingga atas dasar itu penulis merasa tertarik untuk menganalis 

bagaimana sikap pembatasan terhadap hak dan kebebasan berekspresi di 

Indonesia terhadap artis asing, dengan menganalisa pencekalan Lady Gaga di 

Indonesia, sehingga dari itu diharap  penelitian ini dapat memberi wawasan 

bagi masyarakat Indonesia agar bijak dalam menyikapi polemik mengenai 

kedatangan artis asing dengan memahami pembatasan hak dan kebebasan  

berekspresi. maka dalam penulisan ini penulis memberi Judul “TINJAUAN 

YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBATASAN DALAM MENJALANKAN 

HAK DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA( Studi Atas 

Pro Kontra Pencekalan  Konser Artis Asing). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Pertimbangan – pertimbangan apa sajakah yang dijadikan alasan bagi 

masyarakat untuk pro atau kontra atas pencekalan konser artis asing (Lady 

Gaga) di Indonesia? 

2. Sejauh manakah pro dan kontra masyarakat atas pencekalan konser artis 

asing (Lady Gaga) selaras dengan tujuan pembatasan dalam menjalankan 

hak dan kebebasan berekspresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28J(2) 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Agar mengetahui dan memahami pertimbangan – pertimbangan apa saja      

yang dijadikan alasan masyarakat untuk pro atau kontra atas pencekalan 

artis asing (Lady Gaga) di Indonesia 

2. Agar mengetahui dan memahami sejauh manakah pro dan kontra 

masyarakat atas pencekalan konser artis asing (Lady Gaga) selaras dengan 

dengan tujuan pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan 

berekspresi sebagiamana dimaksud dalam pasal 28J(2) Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis/Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi bagi 

pengembangan studi, teori-teori serta menambahkan pengetahuan hukum. 

Dan dalam rangka sebagai pra syarat menempuh gelar kesarjanaan Strata 1 

(S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Mahasiswa 

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memperluas wancana 

keilmuan mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk 

mengkaji dan menggali suatu hal yang baru dalam disiplin intelektual 

hukum khusunya mengenai pendapat hukum tentang polemik 
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kedatangan artis asing di indonesia dengan prespektif batalnya konser 

Lady Gaga di Indonesia serta kaitannya dengan pembatasan hak dan 

kebebasan berekspresi dalam Pasal 28J (2) Undang-Undang Dasar  

Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Bagi Masyarakat 

Adanya karya ilmiah ini masyarakat diharapkan ebih bijak dan 

sadar hukum dalam menyikapi polemik yang terjadi akibat masalah 

rencana  kedatangan artis asing yang menjadi polemik (pro-kontra) , 

sehingga untuk kedepannya sehingga untuk dikemudian hari  

masyarakat diharapkan bersikap lebih arif dalam menyikapi masalah 

serupa. 

c. Bagi Promotor 

Sebagai masukan, landasan atau pertimbangan agar lebih 

selektif dalam mendatangkan artis asing sehingga tidak menyebabkan 

polemik dimasyarakat. 

 

E. Metode Pendekatan 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan 

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan rasional  yuridis sosiologis yaitu  pendekatan yang dilakukan 

guna mencarai jawaban  pada suatu permasalahan, sehingga ditemukan 
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kejadian-kejadian relatif objektif, dan saling berhubungan  antar variable, 

dengan melihat hukum  sebagai prilaku manusia dalam masyarakat, dan dari 

pendekatan tersebut akan mampu melihat pendapat masyarakat kaitannya 

dengan pembatalan konser Lady Gaga, baik dari sudut pandang pihak 

pendukung dilaksanakannya konser, dan dari sudut pandang pihak  yang 

kontra dilaksanakannya konser. Sehingga dari proses itu  secara rasional 

dapat dilihat pendapat mana yang sesuai dengan nilai-nilai hukum di 

Indonesia kaitannya dengan pembatasan hak dan kebebasan berekspresi 

dalam dalam Pasal 28J (2) Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

 

2. Sumber data  

Dalam rangka untuk memperoleh data maka terlebih dahulu 

dilakukan pengumpulan data, sehingga penulis memutuskan untuk mencarai 

data mengenai pencekalan konser Lady Gaga di Indonesia itu ke pihak 

berwajib dengan mengirim email (Lampiran 1), akan tetapi karena tidak ada 

jwawaban dalam waktu yang cukup lama (20/12/2012), maka penulis 

memutuskan untuk mengumpulkan sampel data secara random melalui 

sarana internet mengenai pendapat yang mendukung pencekalan konser 

Lady Gaga maupun pendapat yang menolak pencekalan konser, adapun 

alasan data di ambil dari internet karena data mengenai pendapat atas konser 

Lady Gaga itu   di internet bersifat publik sehingga mudah didapat, yang 

kemudian dari data tersebut  dikaitkan secara yuridis dengan pembatasan 
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hak dan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28J(2) Undang-Undang Dasar  

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

 

a. Data  Skunder, Soerjono Soekanto berpendapat pula bahwa data 

sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku 

hasil penelitian yang berwujud laporan,buku harian dan seterusnya.11  

Data sekunder  dalam  penelitihan ini adalah  data  yang  digunakan yang 

dicari guna untu mengambarkan bagaimana pendapat masyarakat 

terhadap  pencekalan konser artis asing dalam  hal ini pada pencekalan  

konser Lady Gaga.  Dalam  pencarian data penulis pengambil pendapat 

dari 14 Orang secara random  melalui internet, yang kemudian diketahui    

diantaranya 8 (57%) orang adalah pro pencekalan konser Lady Gaga, dan 

6 (43%) orang diantarantya kontra pencekalan konser Lady Gaga, selain 

itu penulis juga mengkaji Pasal 28J(2) Undang-Undang Dasar  Republik 

Indonesia Tahun 1945 kaitannya dengan pembatasan hak dan kebebasan 

berekspresi. 

1. Bahan hukum Primer dalam  penelitihan ini adalah 

pengambil pendapat dari 14 Orang secara random  melalui 

internet, yang kemudian diketahui    diantaranya 8 (57%) orang 

adalah pro pencekalan konser Lady Gaga, dan 6 (43%) orang 

diantarantya kontra pencekalan konser Lady Gaga. Dan Pasal 

                                                        
11.Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitihan Hukum.UI.Jakarta.hal 12. 
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28J(2) Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Data hukum skunder adalah data yang diperoleh guna 

menunjang data  hukum  primer, Kovenan Hak Sipil dan 

Politik ( Undang-undang No.12 Tahun 2005), Undang-Undang 

No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM),Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi, Undang-Undang No. 22 tahun 2002 Tentang 

kepolisian Republik Indonesia, Undang –Undang Nomer 14 

Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. dan 

beberapa buku mengenai ham dan kebebasan berekspresi, 

dalam 

 

3. Teknik  Pengumpulan  Data 

a. Kepustakaan, melalui undang-uundang, buku-buku, artikel, karya 

ilmiah atau media elektronik yang terkait pembatasan hak dan kebebasan 

berekspresi sesuai pembahasan dalam kajian penulisan ini. 

 

4. Metode Analisa 

Teknik analisa data yang digunakan adalah diskriptif-Analitis  yaitu 

memberikan gambaran scara mendalam tentang pro-kontra  dan fakta-fakta 

atas pencekalkan kedatangan Lady Gaga secara deskriptif, kemudian dari 

data yang terkumpul itu dianalisa  dengan pertimbangan-pertimbangan 
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aturan hukum dalam hal ini mengenai pembatasan hak dan kebebasan 

berekspresi dalam Pasal 28J(2) Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

 

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan hukum ini penulis membagi dalam 4 bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang,permasalahan,batasan 

masalah,tujuan dan kegunaan penelitihan,metode penelitihan dan sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian-pengertian dan hal-hal 

terkait lainnya yang menyangkut pembahasan dalam penelitian ini. 

BABIII  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan 

masalah yang diangkat yaitu mengenaipro-kontra masyarakat terhadap konser 

Lady Gaga dan Pembatasan  hak (kebebasan berekspresi) dalamIndonesia, dan 

dan mengenai pro-kontra pencekalan konser Lady gaga kaitannya dengan 

pembatasan hak dan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28J (2) Undang-

Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945. 
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BAB IV PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan berisi apa yang menjadi pokok dalam pembahasan atua berupa 

hasil analisa-analisa sebagai jawaban atas permasalahan yang menjadi 

pokok pembahasan. 

 

2. Saran 

Merupakan Penyampaian-penyampaian Solusi-solusi yang dapat 

dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan 

memperhatikan hasil penelitihan pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


