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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia 

yang telah dimilikinya sejak ia lahir. Hak asasi manusia ini pasti dimiliki oleh 

setiap manusia di seluruh dunia. Sesuai dengan pengertian hak asasi manusia 

tersebut perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun manusia di dunia yang tidak 

memiliki hak asasi manusia, pasti manusia tersebut memilikinya. Namun, tidak 

semua hak yang kita miliki dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa 

penyelewengan yang sudah terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya maupun 

dampak yang di akibatkan. Dengan adanya hak asasi manusia ini diharapkan 

bahwa semua manusia merasakan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang 

sama, tanpa membedakan dari aspek apapun.
1

Hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk 

mengeluarkan pendapat, hak untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari 

hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian oleh 

Sang pencipta sebagai mahkluk ciptaan Tuhan YME atau sering disebut sebagai 

hak asasi manusia. Sehingga dapat dikatakan kalau kebebasan manusia itu adalah 

sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun baik itu seserang, 

sekelompok maupun termasuk oleh negara.
2
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Dewasa ini terjadi perubahan yang sangat banyak pada masyarakat 

Indonesia, salah satu diantaranya perubahan yang terlihat jelas adalah 

perkembangan serta pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi. 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi ini mendorong perkembangan dan 

perubahan masyarakat yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu 

mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat.  

 Kehadiran sosial media menjadi penanda perkembangan teknologi yang 

semakin maju. Manusia semakin dimudahkan dalam hal informasi dan 

komunikasi. Istilah sosial media menjadi populer pada saat kemunculan salah satu 

raksasa sosial media yaitu facebook kemudian disusul dengan pesaingnya yaitu 

Twitter yang menjadikan istilah sosial media menjadi semakin dikenal oleh 

masyarakat luas. 

Mengingat hukum di Indonesia yang diberlakukan adalah sebagian dari 

produk hukum buatan Belanda yang sudah berusia sangat tua. Dengan rentang 

waktu yang sangat lama tersebut, banyak hal yang berubah baik kondisi 

masyarakat maupun teknologi. Oleh karena itu sangat diperlukan produk hukum 

yang baru, dengan melihat perubahan masyrakat yang semakin kompleks. 

Baru-baru ini pemerintah Indonesia telah membuat dan menetapkan 

peraturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik berupaya meminimalisir masalah yang muncul. Akan tetapi pada 
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beberapa kasus, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sering digunakan untuk menjerat orang-orang yang 

dianggap mencemari diri pribadi oranglain di media elektronik. Padahal tujuan dari 

pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik ini adalah berupaya untuk melindungi nama baik atau kehormatan 

seseorang dari tulisan-tulisan atau dalam bentuk apapun di media elektronik. Sehingga 

kebebasan berbicara dan berbeda pendapat masyarakat akan terbungkam dengan Pasal 

27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) ini. 

Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari 

hakikat  manusia sebagai zoon politicon (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin 

komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. 

Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya 

adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan 

ekspresinya dimuka umum.
3
 

Salah satunya adalah kasus Prita Mulyasari. Kasus ini dapat dikatakan 

merupakan isu mengenai kebebasan berbicara yang paling mengguncang pada 

tahun 2009 lalu. Pada awalnya, Prita hanya bermaksud mengutarakan keluh kesah 

atau kritikannya melalui surat elektronik kepada teman-temannya atas penanganan 

yang diberikan oleh Rumah Sakit Internasional OMNI. Namun, tidak disangka, 

curahan hatinya ini justru membawanya ke jeruji besi. Rumah sakit Internasional 

OMNI merasa tidak terima atas keluh kesah yang disampaikan Prita melalui surat 
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Elektronik yang ditujukan kepada teman-temannya. Pihak Rumah Sakit OMNI 

menjadikan Pencemaran Nama Baik sebagai alasan untuk melaporkan Prita. 

Dengan pasal 27 ayat (3) Undang-nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi senjata ampuh OMNI International 

Hospital untuk melaporkan prita atas pencemaran nama baik. 

Kemudian beralih pada Kasus Azril Sopandi adalah keprihatinan baru 

tentang bagaimana Undang-Undang ITE disalah pahami Aparat Penegak Hukum 

untuk menjerat orang yang belum tentu bersalah. Kasus pencemaran nama baik 

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahum 2008 memaksa Azril 

Sopandi, seorang pengusaha di Lombok Barat mendekam dalam tahanan untuk 

sebuah kesalahan yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ucapan 

kemarahan Azril Sopandi meminta hutang sebagai haknya kepada Dede yang 

dituliskan dalam bentuk komunikasi jalur pribadi yakni melalu messenger 

facebook mengakibatkan dilaporkannya Azril Sopandi oleh Penasihat Hukum 

Dede Apriadi ke polisi. Dengan mudahnya penyidik menetapkan perbuatan 

tersebut sebagai sebuah tindak pidana dan segera menetapkan Azril Sopandi 

sebagai tersangka. Komunikasi privat antara Azril dan Dede bukan merupakan 

bentuk “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi/Dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik” sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

Komunikasi messenger Facebook secara privat sangat jelas tidak 

dimaksudkan untuk diketahui oleh umum. Pesan hanya diterima oleh pemilik 

akun yang dituju. Kasus Azril Sopandi bukan kasus pertama dan terakhir. Pada 
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tahun 2016, kasus terkait UU ITE yang ditangani penyidik polda NTB  

merupakan kasus terbanyak yakni lebih dari 80 kasus dalam setahun 

Kemudian muncul kembali kasus berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini. Yakni kasus Alexander Theodore 

Lamoh atau mantan penyanyi dari sebuah grub band Edane. Alexander Lamoh 

ditetapkan menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik di dunia maya oleh 

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Alexander Lamoh hanya bermaksud 

mengadukan apa ia alami melalui internet karena selama tiga tahun laporannya 

kepada polisi mandek. 

Kasus ini bermula dari pengaduan Alexander ke Polres Bantul mengenai 

dugaan penipuan dan penggelapan disertai ancaman pada tanggal 4 Oktober 2013. 

Tiga tahun berjalan, namun kasus yang telah diadukan Alexander tidak 

mengalami kemajuan. Selama rentang waktu itu Alexander tidak pernah 

menerima satupun Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan 

(SP2HP). 

Karena kesal dengan kelambanan aparat kepolisian, Alexander 

mengunggah dua pernyataan di akun media sosial miliknya dengan menyebut 

nama terang para terlapor pada tanggal 20 Februari 2016 dan 3 Maret 2016. Apa 

yang diunggah oleh Alexander bernada kritik. Ia mengaku hanya mengeluh soal 

sangat lambatnya penanganan kasus di Polres Bantul.  

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan 

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
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diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama 

baik apabila terlihat dengan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan bermaksud 

untuk menyerang kehormatan seseorang. Prita mengirimkan email kepada 

sejumlah pengguna email sebatas kritikan kepada Rumah Sakit OMNI 

Internasional. Pihak rumah sakit mengganggap apa yang dilakukan Prita telah 

mencemari nama rumah sakit OMNI Internasional. Pada kasus Prita Mulyasari 

dengan OMNI International Hospital ini  dapat disebut pula Prita sebagai korban 

penyalahgunaan UU ITE. 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik mempunyai potensi disalahgunakan, melanggar 

kebebasan berbicara, berekspresi, berpendapat, dan menyebar infomasi. Dengan 

timbulnya akibat rasa tersinggung seseorang oleh apa yang dianggapnya 

penghinaan oleh orang lain, makan pasal 27 ayat (3) Undan-undang ITE ini akan 

menjadi efek yang menakutkan (pidana) dalam kemerdekaan berbicara. Semula, 

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini 

dimaksudkan untuk menangkap para penjahat dunia maya. Namun, kini malah 

lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan 

internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pemikirannya, 

hingga menyampaikan kritik pada pimpinan daerah. 

Indonesia merupakan negara hukum yang tentu saja memiliki peraturan 

yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya 
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tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis john 

Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap 

insan sejak ia lahir.
4
 Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan 

pendapat yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras, 

dan agama. Dalam pasal 28 UUD 1945 berbunyi : “kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikirian dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang”. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan 

pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, melalui tulisan, buku, 

diskusi, artikel, dan berbagai media lainnya. 

 Informasi Elektronik sendiri dapat diartikan sebagai satu atau sekumpulan 

data elektronik, termasuk  tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic 

Data Interchange (IDE), surat elektronik (E-mail), telegram, teleks, telecopy atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah 

diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahami.
5
 

 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik berupaya memberikan solusi atas problematika kebebasan berbicara di 

dunia maya, namun disisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan 

berbicara. Sebab yang terjadi di laparngan, justru pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

berulangkali digunakan untuk menekan pihak lain yang tidak sepaham. Sehingga 

menyebabkan kekhawatiran untuk berekspresi dan berbeda pendapat melalui 
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5
 Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriyadi, Menuju Kepastian Hukum di Bidang 

: Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2005, 

hlm. 35. 
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media elektronik karena adanya ancaman sanksi hukum dari negara. Hal ini tentu 

saja bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: 

“Kemerdekaan berserikat dan berkupul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. 

Melihat latarbelakang yang saya paparkan diatas membuat saya tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berbicara 

Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Pasal 28 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan Latar Belakang yang telah saya paparkan diatas, dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi asas kebebasan berbicara dalam pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik ditinjau dari pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945? 

2. Bagaimana perlindungan hukum kebebasan berbicara melalui media massa 

elektronik bagi warga Negara Indonesia? 

3. Bagaimana kontruksi hukum ideal terhadap pengaturan kebebasan 

berbicara melalui media massa elektronik? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan rumusan masalah yang ditemukan diatas, maka penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi asas kebebasan berbicara 

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari pasal 28 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum kebebasan 

berbicara melalui media massa elektronik bagi Warga Negara Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan memahami kontruksi hukum ideal terhadap 

pengaturan kebebasan berbicara melalui media massa elektronik. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui 

apakah teori ilmu tentang penerapan asas kebebasan berbicara yang telah 

didapat sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam masyarakat, sehingga 

dapat diketahui apakah teori dan praktek sejalan. 

Yang kedua, Kegunaan penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan 

membentuk pola pikir analitis dan sistematis bagi masyarakat dalam mencermati 

berbagai perkembangan yang terjadi di bidang hukum terkait perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, yang membawa dampak dan perubahan besar bagi 

kehidupan manusia terutama dari segi hukum pidana. 

 

E. Manfaat Penelitian 



10 
 

 Sebuah penetlitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas 

bagi masyarakat dan tentunya merupakan kontribusi nyata penulis bagi 

masyarakat dan juga kemajuan ilmu pengetahuan. Penelitian ini memberi dua 

jenis manfaat yakni sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan hukum media serta Hak Asasi Manusia 

pada khususnya. 

b. Sebagai bahan referensi dalm hal pendalaman ilmu hukum media dan 

Hak Asasi manusia khususnya dalam bidang kebebasan berekspresi 

melalui media sosial internet. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

perbaikan produk hukum mengenai  kebebasan berekspresi melalui 

media digital seperti revisi UU ITE. 

b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan 

dan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi setiap insan dalam 

mengekspresikan dirinya terutama melalui media sosial internet. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan 

penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah 

menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. 
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Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 

bersangkutan. Untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan 

yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan 

penelitian Kepustakaan (Library Research)  dimana yang menjadi sasaran 

penelitian adalah kaedah, norm atau das solen, bukan peristiwa atau 

perilaku dalam arti fakta atau das sein. Pengertian kaedah disini meliputi 

asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum 

konkrit dan sistim hukum. Oleh karena itu penelitian hukum dalam arti 

penelitian kaedah atau norm disebut penelitian hukum normatif. Soerjono 

Soekanto menyebutkan sebagai objek penelitian hukum normatif antara 

lain asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan 

horizontal (1985:70). Kalau ilmu sosial berhubungan dengan yang ada, 

meneliti kebenaran fakta ilmu hukum bukan semata-mata meneliti 
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kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah 

hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan.
6
 

2. Pendekatan Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian 

kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, 

pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.
7
 

3. Jenis Bahan Hukum 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitin hukum 

normatif. Data penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28 

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 s.d 321 

                                                           
       

6
 Sudikdo Mertokusumo, 2002, Penemuan Hukum, sebuah pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

hlm, 47. 

        
7
 Yesaya Sandang, Positivisme Hukum dan Sociological Jurisprudence, 

http://solitedolataire.wordpress.com, diakses tanggal 2 Desember 2017. 

http://solitedolataire.wordpress.com/
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3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

4) Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer yang terdiri dari : 

1) Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah 

perbuatan melawan hukum; 

2) Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah 

pencemaran nama baik; 

3) Buku-buku yang berhubungan dengan mesia massa, buku-buku 

yang membahas tentang metodologi penelitian. 

4) Internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Tim Penyusun Kamus 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

 Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 

2) Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris; 

3) Ensiklopedia. 

4. Metode Pengumpulan Data 
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 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen 

yaitu studi yang mempelajari bahan-bahan hukum mulai dari bahan hukum 

primer, sekunder lalu tersier yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan. Penelitian yang saya lakukan menggunakan metode 

pengumpulan data dokumen karena sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penelitian ini akan 

menghasilkan data sekunder, data mengenai kasus tentang kebebasan 

berbicara akan saya tulis kembali, yang mana saya bukan merupakan 

orang yang secara langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi 

yang saya peroleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa. 

5. Metode Analisis 

 Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang 

menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan 

digunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode 

berpiki yang menerapkan hal-hal yang umum  terlebih dahulu untuk seterusnya 

dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang 

diperoleh dari hasil peneitian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh 

gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Bahan 

penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk 

deskripsi yang menggambarkan tentang pertimbangan hakim dalam perkara 

pencemaran nama baik melalui media surat kabar. 

 

G. Sistematika Penulisan 
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Dalam pembuatan skripsi atau Tugas Akhir sangat diperlukan suatu sistematika 

penulisan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam menulis dan 

memudahkan pembaca untuk mengerti, untuk memahami isi dari tugas akhir ini. 

 Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan, maka penulisan 

ini akan dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain 

memuat alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, rujukan/tinjauan pustaka, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari: 

1. Tinjauan tentang Kebebasan berbicara 

3. Sejarah Kebebasan Berbicara 

4. Tinjauan tentang Komunikasi Massa 

5. Kebebasa berbicara apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Pada BAB III ini akan dipaparkan hasil penelitian yang merupakan 

sub-sub atas permasalahan yang diajukan dan penulis melalukan analisis 

atas hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yang berkenaan pada 

permasalahan berdasarkan pada teori atau kajian pustaka, beserta 

pembahasannya. Pada Bab ini akan dibahas mengenai: 
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1. Penerapan asas kebebasan berbicara pada Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) ditinjau dari Undang-Undang Dasar 

1945. 

2. Perlindungan hukum  kebebasan berbicara melalui media massa 

elektronik bagi warga negara indonesia. 

3. Kontruksi hukum yang idela terhadap pengaturan kebebasan 

berbicara melalui media massa elektronik. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran akan membahas 

mengenai hasil analisis penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang 

telah ditetapkan sebelumnya secara singkat dan padat. 

 

 

 


