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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Kebebasan Berbicara

1. Sejarah Kebebasan Berbicara

Hak berbicara mengikuti perjalanan pasal 28 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak ada salahnya apabila 

kita sebagai warga negara Indonesia mengikuti perjalanan pasal 28 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut 

serta darimana sebenarnya bermula. Pasal 28 ini merupakan dari ide 

cemerlang Bung Hatta dengan konsep aslinya berbunyi, “Hak rakyat untuk 

menyatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan 

berkumpul diakui oleh negara dan ditentukan dalam Undang-Undangn”. 

Adapun pasal 28 yang merupakan pasal asli Undang-Undang 1945 dan 

tetap dipertahankan sebagai sebuah pasal dalam Undang-Undang Dasar 

tahun 1945 setelah perubahan berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan Undang-Undang”. Dari rumusan tersebut yang 

berkaitan dengan kebebasan berbicara adalah bagian kalimat yang 

berbunyi, “mengeluarkan pikiran dengan lisan”. Didalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam pasal 28 E juga menerangkan sebagai berikut, “setiap 

orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat.” 
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Presiden RI Soeharto dengan rezimnya berhasil dijatuhkan, maka 

pasal 28 UUD 1945 secara langsung kembali dihidupkan. Semula pada 

masa pemerintahan presiden Soeharto dikenal dengan keotoriteran rezim 

presiden Soeharto, rakyat dipaksa untuk bungkam dan mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan pemerintah tanpa dapat melakukan kritik untuk 

kebijakan yang lebih baik. Sehingga meski adanya pasal 28 yang 

didalamnya mengatur tentang kebebasan berbicara, rakyat Indonesia tidak 

berani untuk mengemumukakan kritik, saran, atau keluhan kepada 

pemerintah. Rakyat Indonesia yang berani mengkritik pemerintahan akan 

ditindak dengan kekerasan. Karena pembatasan hak berpendapat itulah, 

kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Pasal 28 tersebut 

berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang”. 

Hal itu jelas melahirkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.  Kebebasan berekspresi yang 

merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. 

Hak ini jelas menerangkan berbicara dan mengeluarkan pendapat yang 

melekat di setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang agama, ras, dan 

kesukuan. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti artikel, tulisan, buku, diskusi, 

dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka 

kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati. 

2. Pengertian Kebebasan Berbicara 
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Manusia terlahir di dunia oleh Tuhan dikaruniai sesuatu yang orang 

lain tidak dapat mengusiknya, yaitu yang lebih dikenal dengan Hak Asasi 

Manusia. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

disebutkan bahwa: 

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabah manusia.” 

 

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) yang 

fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui 

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948, juga secara nasional 

Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berbicara 

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). 

Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep 

tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut/dikurangi pemenuhannya dalam 

keadaan apapun (non derogable rights) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau 

dikurangi pemenuhannya (derogable rights). Hak-hak dalam jenis ‘non 

derogable’, merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak noleh 

dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat 

sekalipun.8 

                                                           
8         Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2013. Kebebasan Berekspresi di Internet. 
Jakarta: Elsam. Hal. 1 
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Dalam buku Etika, menurut Bertens, istilah kebebasan merupakan hal 

yang dapat dirasakan tetapi sulit dijawab bila ditanyakan apa yang dimaksud 

atau apa definisi dari kebebasan tersebut. Secara umum istilah kebebasan 

biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, 

hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Dalam 

hidup manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks. Bahkan, 

menurut Dister, istilah kebebasan dimaknai secara berbeda-beda dan bahkan 

ketika kita menunjuk pada suatu peristiwa yang sama. Selanjutnya Dister 

mengatakan bahwa bila kata “bebas” hanya mempunyai satu arti saja maka 

tentu saja apa yang dimaksud Acton dan Roesseau merupakan hal yang 

bertentangan. Actn mengatakan bahwa manusia sekarang menjadi lebih bebas 

sedangkan Roesseau mengatakan manusia sekarang menjadi lebih tidak bebas. 

Interpretasi akan makna “bebas” ini menjadi sedikit jelas ketika istilah ini 

harus dihubungkan dengan kata lain yaitu “dari atau untuk”. Oleh karena itu 

istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, 

ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan 

sesuatu.9 

Lorens Bagus, dalam kamus filsafat, mendefinisikan kebebasan 

sebagai kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di 

dalam keputusan atau tindakan seseorang.10 Lorenz Bagus juga membedakan 

empat macam kebebasan dalam sejarah filsafat. Yang pertama adalah daya 

                                                           
       9 Sartini. 2008. Etika Kebebasan Beragama. Jurnal Filsafat. Vol 18 No 3. Hal. 242-243. 
        10 Lorenz Bagus. 2002. Kamus Filsafat. Gramedia:Jakarta. Hal. 406. 
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seleksi salah satu dari dua atau lebih alternatif (kemungkinan).11 Arti kedua 

menempatkan kebebasan secara konsisten seturut dengan ajaran-ajaran 

determinisme, mengidentikan kebebasan dengan berbuat seturut kemauan kita, 

meskipun kemauan kita ditentukan oleh seperangkat sebab.12 Arti ketiga 

adalah kebebasan berpusat dari motif-motif internal manusia.13 Arti keempat, 

kebebasan menuntut suatu kondisi konotasi normatif, sehingga kebebasn 

berarti berbuat apa yang harus diperbuat.14 

Kebebasan berbicara (Inggris: Freedom of speech) adalah kebebasan 

yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya 

tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk 

dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah 

kebebasan berekspresi yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan 

bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan 

pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang 

dipergunakan. walaupun Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang 

terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan 

konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.15 

Menurut John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan 

berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang 

tidak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.16 

Menurut Dr Bonaventure Rutinwa: 

                                                           
        11 Ibid. 408 
        12 Ibid. 410  
        13 Ibid 
        14 Lorenz Bagus. Kamus Filsafat. Grademdia: Jakarta. Hal. 411. 
         15 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm International Covenant on Civil and 
Political Rights. 
        16 John W, Johnson. 2001. “Peran Meedia Bebas”. Demokrasi. Office of International 
Informtion Programs U.S. Departement of States. Hal. 53. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
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“Freedom of expression consist of two elements: the first is the 
freedom to seek, receive and import information and ideas of all kinds, 
regardiess of frontiers and the second is the right to choose the means to do 
so. Thus the freedom of expression protects not only the subtance of ideas and 
information, but also their from, their carriers and the means of transmission 
and reception.”17  

Artikel 10 (1) ketentuan Freedom of expression dalam ”The European 
Convention on Human Right” menyatakan : ”....applies not only to the content 
of information but also to the means of transmission or reception since any 
restriction imposed on the means of transmission or reception since any 
restriction imposed on the means necessarily interfes with the right to receive 
and import information.”18 

 
Pandangan Hebermas dalam bukunya Publik Space, sebuah kebebasan 

berbicara adalah bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi sarana bagi ruang 

‘public politis’ dalam kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga 

negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursi Ruang 

Publik.19 

Kebebasan berbicara merupakan salah satu elemen penting dalam 

demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum 

disahkannya Universal Declaration on Human Rights atau Traktat-traktat 

diadopdi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) terlebih dahulu 

telahmenyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia 

fundamental dan ...standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh 

PBB”.20 

                                                           
        17 Jimly Ashiddqie. 2006. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan 
Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Pers. Hal. 17 
        18Jimly Ashiddqie. Makalah & Rangkuman Lokakarya Nasional 10 Tahun Reformasi. www. 
Komnasham. Go.id. diakses  tanggal 8 April 2018. Hal. 18. 
         19 Habernas Jurgen. 2007. Ruang Publik Dalam Terjemahan Yudh Santoso. Yogyakarta: PT. 
Kreasikencana. Hal. 286.  
         20 Tony Yuri Rahmanto.  2016. Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi 
Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hak 
Asasi Manusia. Vol 7 No 1. Hal. 48. 
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Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang 

harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap 

empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, 

kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat 

sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda 

tiadanya demokrasi.”21 

3. Asas Kebebasan Berbicara 

Menurut H.R. Soebroto Brotodiredjo, asas (prinsip) adalah suatu 

sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu hal yang inherent 

dalam segala sesuatu yang menentukan hakikatnya, sifat esensial. Lebih jauh 

Bellefroid mengatakan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang 

dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap 

berasal dari aturan-aturan aliran yan lebih umum. Asas hukum merupakan 

pengendapan dari hukum positif. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum 

adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum 

adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang 

paling luas bagi laihirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio 

logisnya peraturan hukum. Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara 

Machmudi, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam 

peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang 

mengandung nilai-nilai etis.22 

                                                           
         21 Krisna Harahap. 2003. HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia. Bandung: Grafiti. 
Hal. 73. 
         22 Dudu Duswara Machmudin. 2013. Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa). Bandung: PT 
Refika Aditama. Hal. 67. 



24 
 

Salah sau ciri asas hukum ialah mempunyai sifat umum, yang berlaku 

tidak untuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku ntuk semua peristiwa. 

Selain bersifat umum, asas hukum juga bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak 

dan berjalan tergantung pada waktu dan tempat, dan juga asas hukum bersifat 

khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja.23 

Asas adalah sesuatu yang mejadi tumpuan berfikir atau berpendapat. 

Asas juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum 

yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus 

mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk 

menjadi pentunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum merupakan 

pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.24 

Asas Kebebasan Berbicara disebutkan dalam peraturan Perundang-

undangan yakni pada pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang 

Kebebasan Mengukakan Pendapat Di Muka Umum, asas tersebut antara lain: 

a) Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban 

Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum 

berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh 

pelindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Tapi, warga negara 

juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak 

dan kebebsan oranglain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui 

umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

                                                           
          23 Siswanto Sunarso. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Stusi Kasus Prita 
Mulyasari. Hal. 26. 
           24 Tata Wijayanta. Asas Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya 
dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Hal. 219. 
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menjaga dan menghormati kemanan dan ketertiban umum, dan menjaga 

keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Agar tidak menimbulkan 

permasalahan, penyampaian pendapat di muka umum haruslah seimbang 

antara hak dan kewajiban. 

b) Asas Musyawarah dan Mufakat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah 

pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas 

penyelesaian masalah atau bisa juga disebut dengan perundingan atau 

perembukan. Mufakat adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari 

musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa asas musyawarah dan mufakat adalah bahwa 

pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan 

bersama. 

c) Asas Kepastian Hukum dan Keadilan 

Makna dari asas kepastian hukum dan keadilan adalah jaminan 

bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak 

diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena 

itu, ketika menyampaikan pendapat, terdapat hukum yang mengikat kita, 

baik untuk melindungi, maupun mengikat kita. Selain itu, setiap warga 

negara yang hendak berpendapat haruslah adil dalam pendapatnya itu. 

d) Asas Profesionalitas 

Profesionalitas adlah kemampuan untuk bertindak secara 

profesional, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka, asa 
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profesionalitas adalah asas yan mengutamakan suatu keahlian yang 

berlandaskan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika 

berpendapat, kita diharapkan untuk selalu memiliki landasan sehingga asas 

ini tercapai. 

e) Asas Manfaat 

Pengetian asas manfaat adalah upaya sadar dan terencana, yang 

memadukan berbagai sumber daya untuk menjamin kesejahteraan dan 

mutu hidup menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta 

generasi selanjutnya. Tujuannya adalah mewujudkan kesejarteraan 

masyarakat yang merata berdasar pada prinsip kebersamaan dan 

keseimbangan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik, 

sosial, dan budaya.  

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan 

penegakkan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum 

atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi 

masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau 

ditegakkan malah akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat itu 

sendiri.25 Oleh karena itu, dalam menyampaikan pendapat harus 

didasarkan kepada keinginan kita utnuk bermanfaat. 

B. Pengertian Perlindungan Hukum 

 Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu 

                                                           
          25 Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 
Hal 161. 
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sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga 

benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. 

 Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan 

bukan ilmu alam.26 Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum 

merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.27 

 Secara bahasa, kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan 

protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah 

proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. 

 Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang 

berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. 

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan 

oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan 

hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-

haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang 

melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

 Pengertian perlindugan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan 

sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan 

adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah 

peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi semua orang dalam 

masyarakat (negara). 

                                                           
         26 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran MK RI. Hal. 12. 
          27 Hans Kelsen. 2009. Dasar-dasar Hukum Normatif. Jakarta: Nusamedia. Hal. 343. 
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 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif 

maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep 

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan, dan kedamaian.28 

 Adapun yang dikutip para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai 

berikut: 

1.  Menurut Satjito Rahajo, perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingan tersebut.29 

2.  Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertibandan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.30 

3.  Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah 

                                                           
         28 Rahayu. 2009. Pengangkutan Orang. Etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan RI Nomor 2 Tahun 
2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
         29 Satjipro Raharjo. 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia.. Jakarta: Kompas. Hal 121. 
        30 Setiono. 2004. Rule of Law. Surakarta: Disertsdi s2 Universitas Sebelas Mret. Hal. 14. 
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yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam mnciptakan adanya 

ketertiban dalam perjalanan hidup sesama manusia.31 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, 

perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau 

masyarakat kepada masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan 

fungsi, hak, kewajiban dan perananannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 

2. Jaminan kepastian hukum. 

3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 

4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. 

 Menurut R. La Porta dalam Jurnal Of Financial Economics, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu 

besifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).32Bentuk 

perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya intitusi-institusi penegak 

hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan 

dengan pengertian hukum menurut Soedjono Disdjosisworo yang menyatakan 

bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan dalah satunya 
                                                           
          31 Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. 
Surakarta: Disertasi s2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal. 14. 
         32 Rafael La Porta. 1999. Investor Protection and Cororate Governance. Journal of Financial 
Economics, no. 58. Hal. 9. 
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yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi 

penegak hukum. 

C. Pengertian Kontruksi Hukum 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kontruksi adalah susunan dan 

hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan 

oleh kontruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji yang 

dimaksud dengan makna konstrusi (contruction meaning) adalah makna yang 

terdapat di dalam kontruksi kebahasaan.33 Kontruksi dapat juga didefinisikan 

sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain 

sebagainya). 

 Dari beberapa uraian mengenai makna kontruksi dalam konteks penelitian 

ini, memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebh luas merupakan pola-

pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses 

kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan perundang-undangan. 

 Tujuan kontruksi hukum adalah untuk membentuk putusan atau penetapan 

dari peristiwa  konkrit yang dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan 

bagi para pencari keadilan. 

 Kontruksi hukum juga harus mempunyai unsur estetika, yaitu bahwa 

kontruksi bukan merupakan suatu hal yang dibuat-buat. Kontruksi harus 

memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, karenanya harus cukup 

sederhana, dapat dipahami dengan mudah oleh semua kalangan. 
                                                           
        33 Sarwiji Suwandi. 2008. Semantik Pengantar Kajian Makna.  Yogyakarta: Meida Perkasa.  
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D. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

 Gagasan utama komunikasi yang dikembangkan oleh Aristoteles yaitu 

komunikator, pesan, dan penerima telah diperpanjang oleh Laswell menjadi who 

says what inwith what channels to whom with what effect. Model komunikasi ini 

mengasumsikan bahwa komunikator adalah penentu gagasan yang akan diarahkan 

kepada khalayak pilihannya melalui saluran sehingga menghasilkan dampak dari 

berlangsungnya proses komunikasi. Pengertian paling mendasar dari proses 

komunikasi merupakan dasar dari pengertian komunikasi massa itu sendiri.34  

 Komunikasi massa secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa. Istilah massa menggambarkan sesuatu 

(orang atau barang) dalam jumlah besar , sementara ‘komunikasi’ mengacu pada 

pemberian dan penerimaan pesan.35 

 Definisi komunikasi massa oleh Janowitz menyatakan bahwa komunikasi 

massa terdiri atas lembaga dan teknik dimana kelompok-kelompok terlatih 

menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan simbol-simbol kepada audien 

yang tersebar luas dan heterogen.36 

 Everett M. Rogers sebagaimana dikutip Nasrullah, mencatat tentang empat 

fase perkembangan komunikasi manusia, yaitu: fase the writing era, fase the 

                                                           
        34 Alimudin. 2014. Teori Efek Media Massa Televisi. Jakarta: Gramedia. Hal. 1. 
        35 Jalalludin Rahmat. 2013. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Renaja Rosdakarya. Hal. 
186. 
        36 Morissan, dkk. 2013. Teori Komnikasi Massa. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 6. 
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printing era, fase the telecommunication era, dan interactive communication era. 

Dari keempat fase tersebut telah terlahir yang namanya kebebasan berbicara.37 

 Secara teknis komunikasi massa memiliki empat tanda pokok, yaitu (1) 

bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis, (2) bersifat satu arah, 

artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi (para komunikan), 

(3) bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim, 

(4) mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Ciri yang paling mendasar 

dari komunikasi massa yaitu distribusi pesan. Komunikasi massa adalah  salah 

satu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang 

sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.38 

 Komunikasi Massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak 

dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal 

dari pengembangan kata Imedia of mass communication (media komunikasi 

massa). Media massa apa? Media massa (atau saluran yang dihasilkan oleh 

teknologi modern. Namun, dari sekian banyak definisi bisa dikatakan media 

massa bentuknya antara lain media elektronik (televisi, radio), media cetak (surat 

kabar, majalah, tabloid), buku, dan film.39 

 Dalam bukunya Riswandi mengutip beberapa definisi komunikasi para 

ahli, diantaranya Carl Hovland, Janis dan Kelley: “Komunikasi adalah suatu 

proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya 

                                                           
        37 Tony Yuri Rahmanto. 2016. Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: 
Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hak Asasi 
Manusia. Vol 7 No 1. Hal. 48. 
       38  Jalalludin Rahmat. 2013. Teori Komunikasi Massa. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 187. 
        39 Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 3. 
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dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku 

orang-orang lainnya.”40 

 Mursito menyebutkan beberapa karakteristik dari komunikasi massa, yakni 

menyampaikan pesan (melalui media massa) yang diajukan ke khalayak luas, 

heterogen, anonim, tersebar serta tidak mengenal batas geografis kultural. 

Khalayak luas dan heterogen maksudnya adalah “semua orang” yang terterpa oleh 

media (media eksplosure), dengan tidak membedakan usia, jenis kelamin, tingkat 

sosial ekonomi, pendidikan, perbedaan kultur, dan sebagainya. Anonim artinya 

media tidak mengenal siapa saja yang diterpa oleh pesannya. Sedangkan tidak 

mengenal batas geografis berhubungan dengan kemampuan teknologi media, 

teknologi komunikasi, yang secara teoritis memang dapat mencapai wilayah yang 

tak terbatas.41 

 Salah satu komunikasi massa adalah komunikasi massa bermedia internet. 

Internet adalah sebuah medium terbaru yang mengkonvergensikan seluruh 

karakteristik media dari bentuk-bentuk yang terdahulu. Apa yang membuat 

bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah penerapan aktualnya, 

namun perubahan dalam proses komunikasi seperti kecepatan komunikasi , harga 

komunikasi, persepsi pihak-pihak yang berkomunikasi, kapasitas storage dan 

fasilitas tempat mengakses informasi, densitas (kepekatan atau kepadatan) dan 

kekayaan arus-arus informasi, jumlah fungsionalitas atau inteljen yang dapat 

                                                           
        40 Ardial, H. 2013. Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta: Bumi aksara. Hal 
1. 
        41 Mursito. 2006. Memahami Institusi Media (SebuahPengantar). Surakarta : Lindu Pustaka. 
Hal: 13. 
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ditransfer. Jadi, titik esensinya adalah bahwa keunikan internet terletak pada 

efisiensinya sebagai sebuah medium.42 

 Secara akademis, komunikasi bermedia internet merupakan konsep dan 

area studi yang relatif masih baru dan belum banyak tersentuh. Beberapa 

eksplorasi tentang media internet memberikan kontribusi pada terminologi 

komunikasi bermedia internet atau computer mediated communication. Pixy 

Ferris secara general mendefinisikan komunikasi media internet sebagai “interaksi 

secara interpersonal yang dihubungkan oleh komputer, yang meliputi komunikasi 

asynchronous dan synchronous melalui fasilitas dalam internet”. Sementara itu , 

terminologis aplikatifnya, komunikasi bermedia internet adalah “penggunaan 

komputer beserta fasilitas dan kemampuannya untuk didayagunakan sebagai alat 

penyampai pesan baik bersifat massa maupun pribadi”.43 

 Lani Sidarta pada tahun 1996 memberikan gambaran akan definisi internet secara 

umum. Meskipun secara fisik, teknologi ini adalah wujud dari perpaduanjaringan-

jaringan komputer dunia, internet perlu juga dipandang serius sebagai gudang informasi. 

Internet menjadi salah satu sumber daya informasi yang sangat potensial untuk 

mempermudah sistem kehidupan. Kehadiran internet telah mampu melahirkan suatu 

sistem kehidupan baru yang lain, atau diistilahkan dengan dunia maya. Dunia maya 

memiliki kemiripan yang sangat jelas dengan kehidupan nyata. Apa yang dilakukan di 

dunia nyata, saat ini bisa juga kita lakukan di dunia maya.44 

                                                           
       42 Kunia, S. S. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 135.   
        43 Effendi, M. 2010. Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi.  Jurnal Dakwah dan 
Komunikasi Vol. 4 No. 1. Hal. 130  
        44 Febi Trafena Talika. 2016. Manfaat Internet Sebagai Media Kominikasi Bagi Remaja Di 
Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan. E-jurnal “Acta Diurna”. 
Vol. 5 No. 1. Hal.2. 
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Istilah media sosial tersusun dari dua kata yakni “media” dan “sosial”. 

“Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan 

sebagai kanyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan 

kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada 

kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan produk dari proses 

sosial.45 

Menurut Soeparni dan Sandra (2011), dunia maya seperti layaknya media 

sosial merupakan sebuah revolusi besar yang mampu mengubah perilaku manusia 

dewasa ini, dimana relasi pertemanan serba dilakukan melalui  medium digital 

menggunakan media baru (internet) yang dioperasikan melalui situs-situs jejaring 

sosial. Realitas menjadi bersifat Augmented dan maya yang harus diadaptasi dan 

diintegrasikan dalam kacamata kajian Psikologi sosial kontemporer yang 

abiquitous (ada dimana-mana) serta pervasive (dapat menembus berbagai bidang 

ilmu dan kajian).46 Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan 

mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan 

semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan 

membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan 

konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video Youtube dapat direproduksi 

dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.47 

Media sosial mempunyai banyak bentuk, diantaranya yang paling populer 

yaitu microblogging (Twitter), facebook, dan blog. Twitter adalah suatu situs web 
                                                           
        45 Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri. 2017. Perilaku Penggunaan Media Sosial beserta 
Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. Buletin Psikologi. Vol. 25 No. 1.  
Hal. 37. 
        46 Mulawaman dan Aldila Dyas Nurfitri. 2017. Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta 
Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. Buletin Psikologi. Vol. 25 No 1. 
Hal. 37. 
        47 Zarella, D. 2010. The Social Media Marketing Book. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 
Anggota IKAPI. Hal. 2. 
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yang merupakan layanan dari microblog, yaitu suatu bentuk blog yang membatasi 

ukuran setiap post-nya, yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk dapat 

menuliskan pesan dalam twitter update hanya berisi 140 karakter. Twitter 

merupakan salah satu jejaring sosial yang paling mudah digunakan, karena hanya 

memerlukan waktu yang singkat tetapi informasi yang disampaikan dapat 

langsung menyebar secara luas. 48 

Media sosial telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari  masyarakat dan 

beberapa kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat melalui media sosial, yaitu: 

1. untuk menyalurkan opini pribadi kepada publik; 

2. merupakan sarana untuk menjalankan usaha, sebagai upaya promosi; dan 

3. efektif sebagai sarana provokasi dan publikasi 

Istilah media sosial pertama kali diperkenalkan oleh Professor J.A Barnes 

pada tahun 1945.Jejaring sosial tersebut membuat seseorang yang memiliki 

kesamaan sosialitas, mulai dari seseorang yang telah dikenal sehari-hari sampai 

dengan keluarga bisa saling berhubungan.49 

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan pengertian Informasi 

Elektronik. Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

Eletronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronik mail), telegram, 

teleks, telcopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya. 

                                                           
        48 Zarella, D. 2010. The Social Media Marketing Book. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 
Anggota IKAPI. Hal. 31 
        49 https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosialdiakses pada tanggal 11 April 2018 
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Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian teknologi informasi adalah suatu 

teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 

mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Istilah “teknologi 

informasi” mulai dipergunakan secara luas tahun 80-an. 

Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi komputer yang 

dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Definisi kata “informasi” sendiri 

secara internasional disepakati sebagai “hasil dari pengolahan data” yang secara 

prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. 

Komputer merupakan teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses 

pengolahan data menjadi informasi.50 

Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 merupakan payung hukum di Indonesia 

untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dengan kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diyakini akan 

memperkuat kepercayaan Internsional dalam transaksi bisnis.51 

 Asas hukum  informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 2 UU ITE, 

yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baikdan kebebasan 

memilih teknologi atau netral teknologi.52 Adapun penjelasan dari asas-asas UU ITE 

tersebut adalah sebagai berikut : 

                                                           
         50 Badan Pembinaan Hukum Naisonal. 2004. Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non 
Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi.Hal. 25. 
        51 Pratiwi Utami. 2009. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 
Tahun 2008.  Yogyakarta. Hal 153. 
        52  Tim Redaksi BIP. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal. 36. 
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a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung 

penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan. 

b. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus 

memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik 

dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik. 

d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan 

transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan 

pihak lain tersebut. 

e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus 

pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan 

pada masa yang akan datang.53 

 Kebebasan berbicara ada kaitannya dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada pasal 27 ayat 

(3) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

                                                           
         53  Ibid. Hal. 64. 



39 
 

dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang  memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik”. 

 Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas dapat diuraikan unsur-unsur tindak 

pidana pencemaran nama baik sebagai berikut: 

a. Setiap Orang 

Di dalam Pasal 1 angka 21 dinyatakan bahwa orang yang dimaksud 

dalam UU ITE adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga 

negara asing, mauoun badan hukum. Jadi, orang perseorangan baik warga negara 

Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum harus 

memperhatikan UU ITE khususnya padal 27 ayat (3) dalam menyebarkan suatu 

informasi elektronik agar tidak menimbulkan penghinaan dan/atau pencemaran 

nama baik. Orang perseorangan baik warga begara Indonesia, warga negara asing 

maupun badan hukum yang terbukti melanggar Pasal 27 ayat (3) diancam dengan 

pidana pidana jika memenuhi unsur delik. 

b. Dengan sengaja 

Dalam UU ITE tidak dijelaskan dari kata sengaja, Dalam KUHP 

sebagai lex generalis  dari peraturan perundang-undangan pun tidak 

dijelaskan. 54 Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana) tahun 1980 , “Kesengajan adalah kemauan untuk melakukan atau 

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan 

oleh Undang-Undang”. Dahulu dikenal Dolus Malus yang mengartikan 

                                                           
        54 Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 171. 
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kesengajaan (opzet) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku 

menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.55 Dalam 

teori kesengajaan terdapat dua aliran: 

1) Teori  Kehendak (Wilstheorie) 

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul Asas Teori 

Praktik Hukum Pidana  menyatakan bahwa teori ini dikemukakan 

oleh von Hippel dalam bukunya Die Grenze Vorsats und 

Fahrlassigkeit  terbitan tahun 1903 yang menyatakan bahwa 

kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan  dan 

kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat 

dikehendaki apabila itu yang  menjadi maksud dari tindakan 

tersebut.56 

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu 

perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut:57 

a) Harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan 

motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai; 

b) Antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan 

kausal dalam batin terdakwa. 

2) Teori Pengetahuan 

                                                           
        55 Laden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.  Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 
13. 
         56 Ibid. Hal. 14. 
        57 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Hal. 173. 
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Teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena untuk 

membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini, terdapat dua 

alternatif yaitu:58 

a) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin 

terdakwa antara motif dan tujuan atau; 

b) Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa 

yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan 

yang menyertainya. 

Perbedaan teori kehendak dan teori pengetahuan, yaitu teori 

kehendak mengharuskan memenuhi kesesuaian antara perbuatan, 

motif, dan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan teori 

pengetahuan mengharuskan terbukti adanya keinsyafan atau 

pengertian terhadap perbuatan yang dilakukan, akibat perbuatan 

dan keadaan-keadaan yang menyertainya.59 

c. Tanpa Hak 

Unsur tanpa hak tidak dapat dijelaskan dalam UU ITE. 

Istilah ini dipakai untuk menyinggung anasir “melawan hukum” 

yang bisa disebut “wederrechtlijk” Hazewingkel-Suringa dengan 

gigih berpendapat bahwa perkataan “wederrechtlijk” ditinjau dari 

penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa 

perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonden eiger 

                                                           
        58 Ibid. Hal. 174. 
        59 E. Ultrecht. 1986. Hukum Pidana I. Bandung: Pustaka Tinta Mas. Hal 269. 
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recht” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri 

seseorang”.60 

Menurut Memori Penjelasan dari Rencana Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” 

itu setiap kali digunakan apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang 

didalam melakukan suatu  perbuatan yang pada dasarnya 

bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia 

menggunakan haknya, nanti akan terkena juga larangan dari pasal 

undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya 

maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang 

diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan 

hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat 

ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang 

itu.61 

d. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat 

dapat diaksesnya informasi elektronik 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menjelaskan definisi dari 

mendistribusikan, mentransmisikan, dan dapat diaksesnya. Namun, 

setelah mengalami perubahan yaitu UU RI No. 19 Tahun 2016 

tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, kata 

mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diakses sudah 
                                                           
        60 Hazewingker-Suringa, Inleiding. Hal. 124. Dalam Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana 
Indonesia. Hal. 353. 
          61 R. Tresna. 1994. Asas-asas Hukum Pidana.  Bandung: Pustaka Tinta Mas. Hal 71. 
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dikemukakan defenisinya masing-masing. Berdasarkan penjelasan 

Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan 

atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud dengan 

“mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan 

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak 

orang atau berbagai pihak melalui sistem elekronik; yang dimaksud 

dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada 

satu pihak lain melalui sistem elektronik; dan yang dimaksud 

dengan “membuat dapat daksesnya” adalah semua perbuatan lain 

selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem 

elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik dapat diketahui  pihak lain atau publik.62 

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa 

informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, electronic data interchaneg (EDI), surat 

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode aksese, simbol, atau perforasi 

yang telah dioleh yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. Kemudian dalam ayat 4 

dinyatakan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi 

                                                           
          62 Tim Redaksi BIP. Undang-Undang dan Transaksi Elektronik. Hal. 26. 
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elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, 

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas 

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya.63 

Dalam Kamus Besar Bhasa Indonesia (KBBI), 

mendistribusikan berarti menyalurkan (membagikan, mengirikan) 

kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, mentransmisikan 

yaitu mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa 

tempat, menstransmisikan yaitu mengirimkan atau meneruskan 

pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), 

sedangkan membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan 

defenisi tentang aksese yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan 

sistem elektornik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 

e. Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau 

pencemaran nama baik. 

 Konsep “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” adalam pasal ini 

masih belum jelas. Jika kita melihat dalam penjelasan pasal ini hanya dikatakan 

                                                           
          63 Ibid. Hal. 8-9. 
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cukup jelas. Sehingga perlu ada penafsiran dalam mengartikan konsep penghinaan 

dan/atau pencemaran nam baik.64 

 Dari unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih ada beberapa proposisi 

yang belum jelas. Misalnya, apa yang dimaksud dengan proposisi “tanpa hak”, 

kemudian apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” 

dalam penjelasan pasal hanya dikatakan cukup jelas. Oleh karena itu, norma 

dalam pasal ini dapat dikatakan sebagai norma kabur (vague norm) yang hanya 

mengatur perbuatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan secara tanpa hak 

yang dilakukan menggunakan media TIK, namun tidak menjelaskan perbuatan 

yang dimaksud untuk disiarkan dalam TIK, yang dilarang itu apa. 

E. Pengaturan Kebebasan Berbicara dari Berbagai Peraturan Perundang-

undangan 

Terkait kebebasan, ada ungkapan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-

17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, ia mengatakan, “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka 

dalam sebuah masyarakat atau perdaban maka masyarakat atau peradaban 

tersebut semakin maju dan berkembang”.65 

Kebebasan berbicara dijamin secara Konstitusional dalam Undang-

Undang Dasar 1945, yakni pada pasal: 

1) Pasal 28 berbunyi,”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan Undang-Undang.” 

                                                           
         64 Miftahul Jannah. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Hal. 39. 
         65 Hamid Basyaib. 2006. Membela Kebebasan. Jakarta: Freedom Institute. Hal. 267. 
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2) Pasal 28 E ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai  

dengan hati nuraninya.” 

3) Pasal 28 E ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” 

4) Pasal 28 F berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi 

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Beberapa ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

tentang kebebeasan berbicara adalah sebagai berikut: 

Tabel Peraturan Perundang-undangan tentang kebebasan berbicara 

Peraturan Perundang-undangan Bunyi Pasal 
Undang-Undang No 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di 
Muka Umum 
 

1. Pasal 1 ayat (1) : hak setiap warga 
negara untuk menyampaikan pikiran 
dengan lisan, tulisan, dan sebagainya 
secara bebas dan bertanggung jawab 
sesaui dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa, “setiap warga negara, secara 
perorangan atau kelompok, bebas 
menyampaikan pendapat sebagai 
perwujudan hak dan tanggung jawab 
berdemokrasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.“ 

3. Pasal 5, “warga negara yang 
menyampaikan pendapatnya di muka 
umum, berhak mengeluarkan pikiran 
secara bebas dan memperoleh 
perlindungan hukum.” 
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 3 ayat (2): “setiap orang bebas untuk 
mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati 
nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan 
melalui media cetak maupun elektronik 
dengan memerhatikan nilai-nilai agama, 
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, 
dan keutuhan Negara.” 

Undang-Undang nomor 40 Tahun 

1999 tentang Pers 

Pasal 4 ayat (1) : “Kemerdekaan pers 
dijamin sebagai hak asasi warga negara.” 
Pasal 4 ayat (2) : “Terhadap Pers nasional, 
tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, 
atau pelarangan penyiaran.” 
Pasal 4 ayat (3) : “Untuk menamin 
kemerdekaan pers, pers nasional 
mempunyai hak  mencari, memperoleh, dan 
menyebarluaskan gagasan dan informasi.” 

Undang-Undang No 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan Internasional 
Covenant On Civil And Political 
Rights.66 

 

“setiap orang berhak atas kebebasan 
untuk menyatakan pendapat; hak ini 
termasuk kebebasan untuk mencari, 
menerima dan memberikan informasi 
dan pemikiran apapun, terlepas dari 
pembatasan-pembatasan secara lisan, 
tertulis, atau dalam bentuk cetakan, 
karya seni atau melalui media lain sesuai 
dengan pilihannya.” 

 Selain dilindungi dalam Konstitusi kita, Kebebasan Berbicara juga 

dilindungi oleh berbagai peraturan Perundang-undangan, antara lain: 

1) Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

 Lahirnya Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini dilatar belakangi oleh sikap 

anarki dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. 

Tahun 1998 disaat  awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu 

mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan 
                                                           
        66 Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil 
And Political Rights. 
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sebuah momen dimana unjuk rasa dapat  menjadi aksi permapokan, 

penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi  unjuk rasa dapat 

memakan korban jiwa. 

 Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada 

tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Meskpiun tidak 

menyentuh secara detail tata cara dan pelaksanaan  dari unjuk rasa 

memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu  

diwarnai dengan aksi anarki. 

 Dalam Undnag-Undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 

yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah 

hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, 

dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab seseuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum 

adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang 

dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi 

dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, 

tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Ynag Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 
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hukum, pemerintah, dan setiap orang demu kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat. 

 Salah satu hak tersebut adalah kemerdekaan, dimana manusia diberi 

kebebasan untuk mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara dan upaya, 

tentunya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya dengan terjadinya interaksi 

antara manusia satu dengan yang lainnya. Dlam berinteraksi tentunya akan muncul 

gagasan atau pikiran yang akan disampaikan kepada orang lain. Penyampaian atau 

pengungkapan inilah yang dimaksud dengan penyamaian pendapat.  

3) Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

 Kebebasan Pers sebagai kebebasan berbicara diartikan sebagai 

perlindungan hukum yang diberikan kepada media untuk melaksanakan segala 

aktifitas jurnalistiknya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari 

pihak manapun. Seiring perkembangan zaman prinsip kebebasan pers pun 

mengalami perubahan, yaitu dengan munculnya gagasan atau ide baru mengenai 

tanggung jawab media. 

4) Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional 

Covenant On Civil And Political Rights 

 International Convenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat 

dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil 

dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjai ketentuan-ketentuan 

yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain 

yang terkait. Negara Inonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada tanggal 28 
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Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Convenant On Civil And Political Rights (Konvenan 

Internasional Tentang Hak –Hak Sipil dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi 

terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan 

Politik. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat  dan 

melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadannya oleh 

negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang 

sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Hak-hak 

sipil dan Politik meliputi: 

b. Hak hidup 

c. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi 

d. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa 

e. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi 

f. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah 

g. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum 

h. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama 

i. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi 

j. Hak untuk berkumpul dan berserikat 

k. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan 


