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UU	ITE	Meresahkan	Kemerdekaan	Berpendapat	
dan	Berekspresi,	Penting	Segera	Direvisi	

	
	
	
A. Pengantar	
	
Terus	bertambahnya	pengguna	Internet,	termasuk	makin	besarnya	penggunaan	teknologi	ini	dalam	kehidupan	
sehari‐hari,	telah	melahirkan	berbagai	dampak	sosial,	ekonomi	dan	politik.	Situasi	ini	kemudian	melahirkan	
perkembangan	baru,	yang	menjadi	kesepahaman	bersama	para	pemangku	kepentingan,	perihal	pentingnya	
pengaturan	 Internet.	 Selama	 ini,	 tantangan	 terbesar	dalam	penyusunan	 aturan	 terkait	 dengan	penggunaan	
teknologi	internet,	adalah	selalu	tertinggalnya	konsekuensi	hukum	dan	sosial	dari	inovasi	teknologinya.	Oleh	
karena	itu,	 Internet	membutuhkan	regulasi	yang	komprehensif	untuk	mencegah	hilangnya	fungsi,	sekaligus	
menjaga	efisiensi	dan	interoperabilitasnya.	Selain	itu,	pengaturan	ini	juga	penting	untuk	meletakkan	prinsip‐
prinsip	 hak	 asasi	 manusia	 yang	 akan	 memfasilitasi	 perlindungan	 hak‐hak	 pengguna,	 serta	 perumusan	
tanggungjawab	dari	para	pemangku	kepentingannya.1	
	
UU	 No.	 11	 Tahun	 2008	 yang	 diharapkan	 menjadi	 acuan	 dari	 seluruh	 kebutuhan	 di	 atas,	 apabila	 ditelaah	
rumusannya,	justru	kental	nuansa	pembatasan	hak	asasi	manusianya,	yang	mengemuka	dalam	sejumlah	pasal	
larangan.	Ketentuan	ini	khususnya	yang	terejawantahkan	dengan	hadirnya	ketentuan	pidana	penghinaan	dan	
pencemaran	nama	baik,	sebagaimana	diatur	oleh	ketentuan	Pasal	27	ayat	(3)	UU	ITE.	Keberadaan	aturan	ini	
telah	menyeret	puluhan	orang	ke	balik	dinginnya	jeruji	tahanan.	Selain	itu,	kekosongan	aturan	perihal	konten	
internet,	juga	telah	berakibat	pada	banyaknya	tindakan	pemblokiran	(blocking)	dan	penapisan	(filtering)	yang	
dilakukan	 dengan	 semena‐mena.	 Dikatakan	 semena‐mena,	 karena	 Indonesia	 belum	 memiliki	 regulasi	
mengenai	prosedur	yang	transparan	dan	akuntabel,	untuk	melalukan	pemblokiran	konten	internet.	Padahal	
tindakan	 ini	 merupakan	 salah	 satu	 bentuk	 pembatasan	 terhadap	 hak	 asasi	 manusia,	 terutama	 hak	 atas	
informasi,	kemerdekaan	berpendapat	dan	berekspresi.	Hadirnya	Permen	Kominfo	No.	19	Tahun	2014	tentang	
Penanganan	Situs	Internet	Bermuatan	Negatif,	yang	dimaksudkan	pemerintah	untuk	menjawab	kekosongan	
hukum	tersebut,	justru	telah	melahirkan	polemik	tersendiri.	Di	luar	beberapa	permasalahan	substansi	dalam	
materinya,	secara	formil	peraturan	ini	juga	dinilai	bermasalah,	dikarenakan	mengatur	pembatasan	HAM	tanpa	
melalui	 wadah	 undang‐undang,	 sehinga	 bertentangan	 dengan	 Pasal	 28J	 ayat	 (2)	 UUD	 1945	 dan	 sejumlah	
peraturan	perundang‐undangan	lainnya.	
	
Mencermati	seluruh	permasalahan	di	atas,	khususnya	pada	dua	pokok	persoalan	utama	pelaksanaan	UU	ITE:	
massifnya	 penggunaan	 pasal	 pidana	 pencemaran	 nama	 baik,	 dan	 tiadanya	 pengaturan	 yang	 jelas	 terkait	
dengan	konten	internet,	ELSAM	telah	menyelesaikan	suatu	kajian,	untuk	mencari	solusi	pemecahan	atas	dua	
masalah	 tersebut.	 Solusi	 ini	 dimaksudkan	 guna	 memastikan	 pengintegrasian	 secara	 baik	 prinsip‐prinsip	
perlindungan	hak	asasi	manusia	dalam	seluruh	kebijakan	mengenai	pemanfaatan	teknologi	informasi.	Sebab,	
mengacu	pada	Resolusi	20/8	Dewan	HAM	Perserikatan	Bangsa‐Bangsa,	ditegaskan	bahwa	perlindungan	hak	
yang	dimiliki	setiap	orang	saat	offline,	 juga	melekat	saat	mereka	online.	Perlindungan	 ini	khususnya	 terkait	
dengan	hak	atas	kemerdekaan	berekspresi,	yang	berlaku	tanpa	melihat	batasan	atau	sarana	media	yang	dipilih.	
Hal	ini	sebagaimana	diatur	dalam	ketentuan	Pasal	19	Deklarasi	Universal	HAM	dan	Kovenan	Internasional	Hak	
Sipil	dan	Politik,	yang	telah	diratifikasi	Indonesia	melalui	UU	No.	12	Tahun	2005.		

	

                                                            
1 Lihat Joanna Kulesza, International Internet Law, (London: Routledge, 2012). 



B. Ketentuan	Pidana	Pencemaran	Nama	Baik:	Aturan	‘Selundupan’	yang	Menciptakan	Efek	Ketakutan	
bagi	Kemerdekaan	Berpendapat	dan	Berekspresi	

	
Tentu	kita	tidak	akan	menemukan	ketentuan	mengenai	pidana	pencemaran	nama	baik	bila	membaca	Naskah	
Akademik	 atau	pun	naskah	 awal	RUU	 Informasi	dan	Transaksi	Elektronik.	Dalam	 rancangan	 awal	 undang‐
undang	 ini,	 ketentuan	 larangan	hanya	mengatur	 secara	 spesifik	kejahatan	komputer,	pornografi/pornoaksi	
dan	perjudian.	Frasa	mengenai	pidana	penghinaan	dan	pencemaran	nama	baik	baru	mengemuka	dalam	suatu	
Rapat	 Kerja	 antara	 Pansus	 RUU	 ITE	 dan	 Pemerintah	 (Kominfo	 dan	 Kumham)	 pada	 29	 Juni	 2007.	 Dari	
pembicaraan	 ini	 kemudian	muncul	 kesepakatan	untuk	menambahkan	ketentuan	pidana	pencemaran	nama	
baik	dalam	ketentuan	larangan.	Seluruh	fraksi	di	DPR	menyepakati	usulan	 ini,	sebagaimana	terekam	dalam	
pandangan	akhir	mereka	ketika	proses	pengambilan	keputusan.		
	
Hal	kedua	yang	penting	dicatat	adalah	terkait	dengan	tingginya	ancaman	pidana	untuk	perbuatan‐perbuatan	
yang	dilarang	menurut	UU	ITE,	termasuk	pidana	pencemaran	nama	baik.	Dalam	rancangannya,	saat	diusulkan	
oleh	pemerintah	ke	DPR,	 sesungguhnya	 sanksi	 pidana	 yang	diancamkan	 tidak	 setinggi	 yang	 tertulis	 dalam	
undang‐undang	 hari	 ini.	 Usulan	 untuk	 menaikan	 ancaman	 hukuman	 justru	 datang	 dari	 kepolisian,	 dalam	
sebuah	 rapat	 dengar	 pendapat	 dengan	 Pansus	 RUU	 ITE.	 Polisi	 beralasan,	 apabila	 tidak	 disediakan	 alasan	
objektif	 (ketentuan	Pasal	 21	KUHAP	mengatur	 syarat	 objektif	 untuk	melakukan	 penahanan	 ialah	 ancaman	
hukuman	di	 atas	 lima	 tahun)	untuk	melakukan	penahanan,	penyidik	akan	kesulitan	untuk	menginvestigasi	
kasus‐kasus	 yang	 terkait	 dengan	 penggunaan	 teknologi	 internet.	 Oleh	 karena	 itu	 kepolisian	meminta	 agar	
seluruh	tindak	pidana	yang	diatur	dalam	UU	ITE	ancamannya	di	atas	lima	tahun.	
	
Imbas	dari	dua	hal	di	atas,	 lima	tahun	setelah	berlakunya	UU	ITE,	puluhan	orang	harus	berhadapan	dengan	
hukum,	karena	dituduh	telah	melakukan	tindak	pidana	pencemaran	nama	baik	dengan	menggunakan	saran	
elektronik.	Tidak	sedikit	pula	diantara	mereka	harus	mencicipi	dinginnya	dinding	tahanan,	akibat	tingginya	
ancaman	hukuman,	yang	memungkinkan	bagi	penyidik	untuk	langsung	melakukan	penahanan.	Temuan	lain	
yang	mengejutkan	ialah	kecenderungan	untuk	menggunakan	Pasal	27	(3)	UU	ITE	sebagai	alat	untuk	membalas	
dendam,	karena	mudahnya	menahan	seseorang	dengan	bersandar	pada	ketentuan	ini.	Apalagi	sejumlah	kasus	
memperlihatkan	relasi	kuasa	yang	timpang	antara	pelapor	dengan	orang	yang	dilaporkan.	Para	pelapor	pada	
umumnya	adalah	mereka	yang	memiliki	kekuatan	politik	(kepala	daerah,	birokrat),	ekonomi	(pengusaha),	atau	
memiliki	 pengaruh	 sosial	 yang	 kuat.	 Sementara	 mereka	 yang	 dilaporkan	mayoritas	 berasal	 dari	 kalangan	
lemah,	sehingga	kesulitan	untuk	mendapatkan	akses	keadilan	secara	memadai.	Selain	jumlahnya	yang	terus	
meningkat	dari	tahun	ke	tahun,	sarananya	juga	kian	beragam,	tidak	hanya	SMS,	e‐mail	dan	video,	tetapi	hampir	
seluruh	platform	media	sosial.		
	
Terjadinya	situasi	ini	salah	satunya	diakibatkan	oleh	ketidakjelasan	unsur	dari	ketentuan	Pasal	27	ayat	(3)	UU	
ITE	 itu	 sendiri.	 Beberapa	 unsurnya	 seperti	 “mendistribusikan”,	 “mentransmisikan”,	 “membuat	 dapat	
diaksesnya”,	 “muatan	 penghinaan	 dan/atau	 pencemaran	 nama	 baik”,	 tidak	 dikarakterisasi	 lebih	 lanjut,	
sehingga	melahirkan	banyak	interpretasi	yang	berujung	pada	ketidakpastian	hukum.	Salah	satu	unsur	yang	
pendefinisiannya	 kabur	 dan	 berimplikasi	 cukup	 masif	 terhadap	 implementasi	 pasal	 adalah	 unsur	
“mendistribusikan	dan/atau	mentransmisikan”.	Minimnya	penjelasan	tentang	bagaimana	dan	tujuan	kegiatan	
distribusi	 atau	 transmisi	 dilakukan,	 menyebabkan	 konteks	 penyebaran	 informasi	 dan/atau	 transaksi	
elektronik	 menjadi	 sangat	 luas.	 Segala	 hal	 yang	 disebarkan	 secara	 elektronik	 dan	 dinilai	 menghina	 pihak	
tertentu,	tanpa	mempedulikan	apakah	penyebarannya	dilakukan	dalam	lingkup	konsumsi	pribadi	atau	publik,	
dapat	digolongkan	sebagai	kegiatan	“mendistribusikan	dan/atau	mentransmisikan”.		
	
Dampaknya,	 informasi	 elektronik	 yang	 dimaksudkan	 untuk	 dikonsumsi	 terbatas	 pada	 dua	 pihak	 dengan	
mengirimnya	melalui	 email	 pribadi,	 Blackberry	Messenger	 (BBM),	dan	 Short	Message	 Service	 (SMS)	 dapat	
digolongkan	sebagai	pencemaran	nama	baik.	Definisi	“muatan	penghinaan	dan/atau	pencemaran	nama	baik”	
yang	penilaiannya	diletakkan	pada	penilaian	subjektif	korban	turut	menyebabkan	masifnya	penyalahgunaan	
ketentuan	ini.	Sebagai	contoh,	kasus	kriminalisasi	terhadap	seorang	perempuan	yang	sedang	mengurus	proses	
perceraian	dengan	suaminya,	lalu	ia	mengubah	status	perkawinan	di	akun	Facebook‐nya	dari	single	menjadi	
married	dengan	pasangan	barunya.	Merasa	sakit	hati	atas	tindakan	itu,	sang	suami	melaporkan	istrinya	dengan	
tuduhan	pencemaran	nama	baik	dan	berhasil	membuat	sang	istri	ditahan	selama	4	(empat)	bulan.	
	



Dilihat	dari	aspek	rumusan	norma	hukumnya	sendiri,	Pasal	27	ayat	(3)	berusaha	menggeneraliasi	kejahatan	
penghinaan.	KUHP	mengatur	delik	genus	pencemaran	nama	baik	dalam	1	(satu)	bab,	yang	terdiri	dari	berbagai	
macam	 delik	 spesies	 sebagaimana	 termaktub	 dalam	 Pasal	 310	 KUHP	 hingga	 Pasal	 320	 KUHP.	 Proses	
generalisasi	ini	yang	membuat	rumusan	27	ayat	(3)	UU	ITE	sedemikian	luas	dan	sedemikian	kabur,	sehingga	
pasal	 ini	 bisa	 disalahgunakan	 dengan	mudah.	 Terbatasnya	 penjelasan	 atas	 Pasal	 27	 ayat	 (3)	 UU	 ITE	 juga	
menyebabkan	 penggunaan	 pasal	 ini	 sepenuhnya	 digantungkan	 kepada	 pemahaman	 dan	 preferensi	 aparat	
penegak	hukum.	Dalam	praktiknya,	terkadang	pelaku	penghinaan	melalui	media	elektronik	ditangkap	bukan	
karena	melanggar	Pasal	27	ayat	(3)	UU	ITE,	namun	justru	dikenai	Pasal	310	KUHP.	Ada	pula	kasus	penghinaan	
yang	dikenai	penuntutan	ganda	(doble	jeopadry),	dimana	aparat	penegak	hukum	menuduhkan	Pasal	310	KUHP	
setelah	tuduhan	melanggar	Pasal	27	ayat	(3)	UU	ITE	tidak	terbukti.		
	
Dalam	proses	pembuktiannya,	Pasal	27	ayat	(3)	UU	ITE	juga	makin	tidak	sejalan	dengan	pembuktian	unsur‐
unsur	Pasal	310	atau	Pasal	311	KUHP.	Pembuktian	Pasal	27	ayat	(3)	difokuskan	pada	tersebarnya	informasi	
elektronik,	bukan	pada	unsur	mencemarkan	atau	tidaknya	suatu	konten.	Parameter	penilaian	apakah	suatu	
konten	mencemarkan	atau	tidak	sering	dikesampingkan	dalam	pembuktian,	padahal	unsur	tersebut	memiliki	
kedudukan	mayor	dalam	pasal	yang	bersangkutan.	Ketiadaan	pembuktian	unsur	mencemarkan	nama	baik	ini	
semakin	mengaburkan	variasi	delik	penghinaan	yang	termaktub	dalam	Bab	XVI	KUHP.	Perlu	diingat	bahwa	di	
dalam	delik‐delik	tersebut	terdapat	gradasi	perbuatan	materiil	yang	meskipun	nampak	serupa,	mereka	tetap	
memiliki	unsur‐unsur	pembeda.		
	
Dengan	 fakta‐fakta	 demikian,	 keberadaan	 Pasal	 27	 ayat	 (3)	 UU	 ITE	 justru	 condong	 pada	 pengekangan	
kemerdekaan	 berpendapat	 dan	 berekspresi,	 bukan	 pada	 tujuan	 awalnya,	 menjaga	 reputasi	 orang	 lain.	
Mudahnya	 seseorang	dilaporkan	dengan	 tuduhan	pencemaran	nama	baik,	 serta	mudahnya	aparat	penegak	
hukum	 melakukan	 penahanan,	 telah	 menimbulkan	 efek	 ketakutan	 yang	 besar	 bagi	 penikmatan	 hak	 atas	
kemerdekaan	berpendapat	dan	berekspresi.	Tidak	jarang	pula,	pengekangan	tersebut	berpangaruh	pula	pada	
pelanggaran	hak	asasi	manusia	yang	lain,	terutama	ketika	seseorang	harus	menjalani	penahanan.	
	
C. Kekosongan	hukum	yang	berujung	pemblokiran	semena‐mena,	 telah	mengganggu	kemerdekaan	

berekspresi	dan	hak	memperoleh	informasi	
	
Belum	 lama	 ini,	 Trust+	 Positif	 yang	 dikelola	 oleh	 Kemenkominfo	menginstruksikan	 penyedia	 jasa	 layanan	
internet	untuk	memblokir	Vimeo,	sebuah	situs	berbagi	video	yang	masuk	ke	dalam	daftar	negatif.	Masuknya	
Vimeo	ke	dalam	daftar	tersebut	disokong	oleh	argumentasi	bahwa	Vimeo	mengandung	konten‐konten	yang	
bermuatan	 pornografi.	 Seperti	 halnya	 tindakan	 over	 blocking	 yang	 dilakukan	 atas	 atensi	 dari	 Kominfo	
sebelumnya,	pemblokiran	terhadap	Vimeo	kontan	memicu	kontroversi	di	masyarakat,	yang	menilai	Kominfo	
tidak	cermat	dalam	mengambil	tindakan.	Kominfo	tidak	melakukan	telaah	secara	mendalam	mengenai	muatan	
konten	Vimeo	dan	tidak	mempertimbangan	implikasi	negatif	apabila	Vimeo	diblokir.	Sementara	Beberapa	situs	
yang	dibuat	untuk	mengedarkan	konten	pornografi		justru	dibiarkan	saja	oleh	Kominfo,	sedangkan	Vimeo	yang	
banyak	 digunakan	 pengguna	 internet	 untuk	 berbagi	 karya	 cipta	 visual	 justru	 diblokir.	 Masyarakat	 sendiri	
banyak	berpendapat	bahwa	kemanfaatan	yang	mereka	peroleh	melalui	Vimeo	justru	 lebih	banyak	daripada	
kerugiannya.	Vimeo	menjadi	salah	satu	media	berbagi	yang	efektif,	dengan	ribuan	jenis	konten	yang	termuat	
di	dalamnya.	Konten	pornografi	hanyalah	satu	konten	negatif	dari	ribuan	konten	positif	bermanfaat	lainnya.	
Sehingga,	pemblokiran	terhadap	Vimeo	dinilai	sebagai	solusi	yang	tidak	proporsional	dengan	masalah	yang	
ingin	dipecahkan.	
	
Selama	proses	 pembahasan	RUU	 ITE,	 isu	mengenai	 pemblokiran	 sebenarnya	 sangat	 terkait	 dengan	 proses	
penegakan	hukum,	apabila	terjadi	pelanggaran	terhadap	perbuatan	yang	dilarang	menurut	UU	ITE.	Menurut	
aparat	 penegak	 hukum,	 jika	 tindakan	 pemblokiran	 tidak	 dilakukan,	 pelaku	 dapat	 saja	 mengubah	 atau	
menghilangkan	 barang	 bukti	 kejahatan.	 Artinya,	 tindakan	 pemblokiran	 dimaknai	 seperti	 halnya	 tindakan	
penyitaan	terhadap	barang	bukti	kejahatan.	Dalam	praktiknya,	pemblokiran	konten	internet	yang	dilakukan	
oleh	penyedia	 layanan	 internet,	atas	perintah	dari	Kemenkominfo	melalui	program	Trust+Positif,	ditujukan	
terhadap	konten	yang	dinilai	mengandung	muatan	negatif	menurut	pemahaman	pemerintah.	Masalahnya,	UU	
ITE	sendiri	tidak	secara	jelas	mengatur	kategorisasi	konten	yang	dapat	diblokir,	dengan	alasan	apa,	dilakukan	
oleh	 institusi	 negara	 yang	 mana,	 bagaimana	 prosedurnya,	 apa	 mekanisme	 komplain	 yang	 tersedia,	 dan	
prosedur	pemulihan	yang	disediakan.		



	
Pemblokiran	 terhadap	 konten	 internet	memang	 boleh	 dilakukan	 oleh	 negara,	 sebagai	 bentuk	 pembatasan	
terhadap	 hak	 atas	 kemerdekaan	 berekspresi	 yang	 memang	 boleh	 dibatasi.	 Namun	 demikian	 dalam	
pembatasannya	 musti	 mengacu	 pada	 kaidah	 dan	 prinsip	 pembatasan	 sebagaimana	 diatur	 oleh	 Konstitusi	
maupun	 hukum	 internasional	 hak	 asasi	 manusia.	 Merujuk	 pada	 Rundle	 dan	 Bridling	 (2008),	 ketika	 suatu	
negara	 akan	 melakukan	 tindakan	 pemblokiran	 terhadap	 konten	 internet,	 maka	 aspek‐aspek	 yang	 musti	
diperhatikan	adalah	sebagai	berikut:	
	
No	 Aspek	 Penjelasan
1.	 Tujuan	 Langkah	 paling	 awal	 dalam	 mengambil	 tindakan	 pemblokiran	 dan/atau	

penyaringan	 adalah	 merumuskan	 tujuan	 dari	 dilaksanakannya	 tindakan	
tersebut.		

2.	 Pernyataan	 resmi	
tentang	 tindakan	
yang	akan	diambil	

Dilatarbelakangi	 dengan	 tujuan	 pada	 nomor	 1,	 maka	 perlu	 dibuat	
pernyataan	bahwa	pemerintah	merasa	perlu	mengambil	 tindakan	berupa	
penapisan	atau	pemblokiran	terhadap	konten	tertentu.		

3.	 Penjelasan	 khusus	
cara	 penyaringan	
yang	akan	dilakukan		

Aspek	ini	mengakomodasi	perlunya	negara	memastikan	setiap	orang	dapat	
mengerti	hukum	dan	dapat	memeriksa	bahwa	tindakan	pembatasan	tidak	
dilakukan	secara	sewenang‐wenang.		

4.		 Dasar	justifikasi	dari	
tindakan	
penyaringan	

Pada	 bagian	 ini,	 dicantumkan	 hal‐hal	 yang	 menjustifikasi	 dilakukannya	
tindakan	pembatasan.	Dalam	konteks	ini,	baik	hukum	internasional,	hukum	
nasional,	konvensi	yang	diterima	masyarakat	secara	 luas,	nilai	dan	norma	
yang	berlaku,dapat	dijadikan	dasar	justfikasi.	Misalnya,	keamanan	nasional	
atau	ketertiban	umum	atau	kesehatan	atau	moral	umum	sebagaimana	diatur	
ketentuan	Pasal	19	ayat	(3)	Kovenan	tentang	Hak‐Hak	Sipil	dan	Politik.	

5.	 Elaborasi	 mengenai	
permasalahan	 yang	
sedang	 terjadi	 dan	
mekanisme	
pelaksanaan	
pembatasan	
tersebut	

Dalam	aspek	ini,	perlu	diuraikan	secara	lengkap,	prosedur	pelaksanaan	dari	
pilihan	 tindakan	 pemerintah	 pada	 nomor	 2.	 Aspek	 ini	merupakan	wujud	
transparansi	 kepada	 masyarakat	 dalam	 rangka	 mendorong	 adanya	
pengawasan	 untuk	 mencegah	 kesewenang‐wenangan	 pemerintah.	
Misalnya,	menjelaskan	bahwa	 apabila	 suatu	 situs	web	 diblokir,	 pengguna	
internet	 akan	 menerima	 pesan:	 i).	 Menunjukkan	 mengapa	
penyaringan/pemblokiran	ini	terjadi	dan	hukum	apa	yang	dijadikan	dasar	
untuk	 melakukan	 tindakan	 itu,	 ii).	 Menyertakan	 penjelasan	 mengenai	
bagaimana	 pengguna	 internet	 dapat	 melaporkan	 masalah	 dan	 menerima	
pesan.	

	
Praktik	di	beberapa	negara	menunjukkan	setiap	kali	 terjadi	pemblokiran	 terhadap	halaman	web	atau	situs	
tertentu,	pemerintah	akan	mendahuluinya	dengan	peringatan.	Jika	tidak	ditindaklanjuti,	pemerintah	melalui	
otoritas	yang	berwenang	akan	memblokir	halaman	web	atau	situs	yang	bersangkutan	dengan	mencatumkan	
pernyataan	 jelas	 bahwa	 halaman	 yang	 bersangkutan	 diblokir.	 Uraian	 alasan	 yang	 melatarbelakangi	
pemblokiran,	dan	memberitahukan	mekanisme	banding	yang	dapat	ditempuh	pemilik	konten	dalam	hal	yang	
bersangkutan	merasa	 keberatan	 atas	 tindakan	 tersebut.	 Beberapa	 ahli	mengusulkan	mekanisme	 peradilan	
sebagai	wadah	bagi	para	pemilik	atau	penyedia	jasa	konten	untuk	dapat	mengajukan	banding		atas	tindakan	
yang	dilakukan	pemerintah.	Selain	itu	juga	berkembang	praktik	mediasi	online	dan	arbitrase	online	yang	akrab	
disebut	dengan	Online	Dispute	Resolution	(ODR).	Alternatif	penyelesaian	tersebut	pada	dasarnya	sama	dengan	
konsep	 yang	 biasa	 dikenal	 masyarakat,	 hanya	 saja	 lembaga	 ini	 khusus	 menyelesaikan	 sengketa	 online.	
Sebagaimana	 praktik	 mediasi	 dan	 arbitrase	 pada	 umumnya,	 penyelesaian	 sengketa	 dengan	 metode	 ini	
cenderung	cepat	dan	lebih	mampu	mengakomodasi	kebutuan	para	pihak.		
	
Secara	 umum,	 kerangka	 hukum	 tentang	 pemblokiran	 dapat	 dibagi	 menjadi	 dua	 aturan.	 Aturan	 normatif	
tentang	 jenis	konten	yang	dilarang	dan	 jenis	mekanisme	kontrol	 yang	perlu	diterapkan	 terhadapnya.	Akan	
tetapi	 sedapat	 mungkin	 pemblokiran	 konten	 diposisikan	 sebagai	 langkah	 terakhir	 setelah	 melalui	 tahap	
pemberitahuan	tentang	adanya	konten	terlarang.	Pemberitahuan	ini	dilakukan	baik	terhadap	pihak	pemilik	
atau	 penyedia	 konten	 dan	 terhadap	 para	 pengguna	 internet.	 Konten	 yang	 dilarang	 dapat	 ditandai	 sebagai	
rambu‐rambu	 pengguna	 internet	 untuk	 memutuskan	 apakah	 konten	 tersebut	 akan	 dilihatnya	 atau	 tidak.	



Mekanisme	yang	demikian	akan	mendorong	pencerdasan	dan	pendewasaan	para	pengguna	 internet	dalam	
menyikapi	berbagai	konten	internet,	khususnya	dalam	menentukan	konten	mana	yang	baik	dan	mana	yang	
buruk	 bagi	 dirinya.	Mekanisme	 yang	 demikian	 juga	 bertujuan	 untuk	menghindari	 pemblokiran	 yang	 salah	
sasaran,	mengingat	mekanisme	blokir	yang	digunakan	di	masa	sekarang	masih	didasarkan	pada	kata	kunci	
atau	key	words.	Dalam	mekanisme	ini,	konten	internet	yang	mengandung	kata	kunci	terlarang	akan	otomatis	
tidak	 dapat	 diakses	 oleh	 pengguna.	 Padahal,	 beberapa	 konten	 dengan	 kata	 kunci	 tersebut	 justru	 tidak	
bermuatan	hal	negatif	sama	sekali.	Di	sisi	lain,	beberapa	konten	negatif	dan	tidak	baik	untuk	dikonsumsi	oleh	
orang	justru	tidak	menggunakan	kata	kunci	tersebut.		
	
D. Kesimpulan	dan	Rekomendasi	
	
Undang‐Undang	ITE	dikenal	sebagai	instrumen	hukum	yang	mengatur	segala	aspek	teknologi	informasi	dan	
komunikasi	di	Indonesia.	Di	dalamnya	termuat	ketentuan	tentang	informasi	dan	dokumen	elektronik,	transaksi	
elektronik,	 penyelenggaraan	 sertifikasi	 elektronik,	 hak	 kekayaan	 intelektual	 dan	 perlindungan	 pribadi,	
penyadapan,	sanksi	pidana	dan	sanksi	adminsitratif,	serta	banyak	aspek‐aspek	lain	yang	berkenaan	dengan	
para	 pelaku	 dan	 objek	 dalam	 dunia	 teknologi	 informasi	 dan	 komunikasi.	 Jika	 ditinjau	 secara	 keseluruhan,	
pengaturan	 yang	 termaktub	 dalam	UU	 ITE	 nampak	 sangat	 dipaksakan	 karena	memadukan	 banyak	 norma	
hukum	yang	pengaturannya	dapat	dilakukan	dalam	instrumen	hukum	yang	terpisah.	Konsekuensinya,	aspek‐
aspek	pengaturan	dalam	UU	ITE	nampak	kurang	koheren	antara	satu	dengan	yang	lainnya.	terlepas	dari	itu,	
banyaknya	aspek	yang	berusaha	diatur	membuat	pendalaman	norma	hukumnya	menjadi	dangkal	dan	berkutat	
pada	tataran	permukaannya	saja.		
	
Akibat	situasi	itu,	muncul	setidak‐tidaknya	dua	maslaah	krusial	dalam	tubuh	UU	ITE:	Pertama,	sebagai	undang‐
undang	 yang	 menjadi	 dasar	 pengaturan	 pemanfaatan	 tekonologi	 internet,	 UU	 ITE	 bisa	 dikatakan	 belum	
berhasil	 menjadi	 pedoman	 yang	 komprehensif	 bagi	 lalu	 lintas	 konten	 internet.	 Ketentuan	 dalam	 UU	 ITE	
cenderung	berfokus	pada	pemidanaan	perbuatan	matteriilnya.	Hal‐hal	seperti	penindakan	terhadap	konten	
yang	dinilai	bermuatan	negatif	belum	diakomodasi	oleh	undang‐undang	yang	bersangkutan	meskipun	muncul	
kebutuhan	atas	hal	 itu.	Akibtanya	muncul	aturan	 teknis	yang	bisa	dikatakan	 tidak	selayaknya	menanggung	
muatan	norma	hukum	yang	demikian.		
	
Kedua,	terkait	dengan	ketentuan	pemidanaan,	yang	pengaturannya	justru	dilatarbelakangi	kesadaran	bahwa	
internet	 tidak	bisa	dipisahkan	dari	potensi	 kejahatan,	mengingat	 internet	memfasilitasi	 lalu	 lintas	kegiatan	
manusia	 sebagaimana	 di	 kehidupan	 nyata.	 Akibatnya	 pembuat	 kebijakan	 nampak	 tidak	memperhitungkan	
dengan	baik	dampak	dari	 rumusan	norma	hukum	ketika	diimplementasikan	dalam	 tataran	praktik.	Hal	 ini	
kemudian	berdampak	pada	 terjadinya	keganjilan‐keganjilan	seperti	 tingginya	ancaman	hukuman,	duplikasi	
tindak	pidana,	yang	justru	menyebabkan	penggunaan	ketentuan	pidana	tersebut	lentur	hingga	berujung	pada	
terbelengunya	kemerdekaan	berpendapat	dan	berekspresi	dari	warga	negara.	Ironis	ketika	pembuatan	suatu	
hukum	 ditujukan	 untuk	 menegakkan	 dan	 melindungi	 HAM,	 namun	 pada	 akhirnya	 justru	 berakibat	 pada	
pelanggaran	HAM	itu	sendiri.		
	
Memperhatikan	 kondisi	 yang	 demikian,	 Lembaga	 Studi	 dan	 Advokasi	 Masyarakat	 (ELSAM),	 memandang	
penting	untuk	segera	memperbaharui	UU	ITE,	dengan	mempertimbangkan	sejumlah	hal	berikut	ini:		
	
1. Adanya	perubahan	paradigma	dalam	penyusunan	kebijakan	yang	menempatkan	hak	untuk	mengakses	

internet	 sebagai	 bagian	dari	hak	 asasi	manusia,	 sehingga	 seluruh	prinsip	perlindungan	hak	 asasi	 juga	
musti	menjadi	acuan	dan	pijakan	dalam	pengambilan	kebijakan	terkait.	
	

2. Dalam	 konteks	 pemidanaan,	 penting	 untuk	 meninjau	 kembali	 seluruh	 ketentuan	 yang	 mengatur	
pemidanaan,	untuk	kemudian	menghapuskan	seluruh	duplikasi	tindak	pidana	dari	UU	ITE,	karena	sudah	
diatur	di	dalam	KUHP.	Selain	itu	penting	juga	mempertimbangkan	usulan	untuk	menghapuskan	ketentuan	
pidana	penghinaan	dan/atau	pencemaran	nama	baik	(dekriminalisasi).		

	
3. Kaitannya	dengan	praktik	pemblokiran	konten	internet,	banyak	kalangan	menilai	praktik	ini	secara	teknis	

telah	cacat	di	awal,	dikarenakan	selalu	memiliki	dampak	yang	lebih	luas,	daripada	sasaran	yang	hendak	
dituju.	Oleh	karena	itu,	untuk	memastikan	tujuan	perlindungan	hak	asasi,	perubahan	UU	ITE	harus	secara	



khusus	 menyediakan	 ruang	 pengaturan	 konten	 yang	 memerhatikan	 tiga	 elemen	 pengujian	 ini:	 (i)	
tindakan	pemblokiran	konten	harus	diatur	oleh	hukum	yang	jelas	dan	dapat	diakses	oleh	semua	orang	
(prinsip‐prinsip	 prediktabilitas	 dan	 transparansi);	 (ii)	 tindakan	 tersebut	 harus	 memenuhi	 salah	 satu	
tujuan	yang	diatur	pada	Pasal	19	ayat	(3)	ICCPR,	yaitu	untuk	melindunging	hak‐hak	dan	reputasi	orang	
lain;	keamanan	nasional	atau	ketertiban	umum,	atau	kesehatan	atau	moral	publik	(prinsip	legitimasi);	dan	
(iii)	 tindakan	 itu	 harus	 dapat	 dibuktikan	 urgensianya	 dan	 seminimal	mungkin	 dilakukan	 (mekanisme	
terkahir)	untuk	mencapai	 tujuan	utama	(prinsip‐prinsip	kepentingan	dan	proporsionalitas).	Selain	 itu,	
kewenangan	untuk	melakukan	seluruh	tindakan	tersebut	harus	diberikan	pada	badan	yang	independen	
dari	pengaruh	politik,	komersial	atau	pihak	yang	tidak	berwenang,	tidak	secara	semena‐mena	ataupun	
diskriminatif.	Harus	ada	pula	perlindungan	untuk	menghadapi	penyalahgunaan	termasuk	kemungkinan	
terhadap	komplain	dan	pemulihan	atas	praktik	pemblokiran	yang	disalahgunakan.	
	

4. Secara	 proses,	 seiring	 dengan	 menguatnya	 forum	 tata	 kelola	 internet	 Indonesia,	 sudah	 semestinya	
pengambil	 kebijakan	 menggunakan	 pendekatan	 multi‐pemangku	 kepentingan	 (multistakeholderism),	
dalam	proses	perumusan	kebijakannya.	Model	pengaturan	ini	tidak	menyerahkan	sepenuhnya	kebijakan	
terkait	 internet	 pada	 satu	 pihak/otoritas,	 tetapi	 melibatkan	 seluruh	 pemangku	 kepentingan,	 seperti	
pemerintah,	sektor	bisnis	(penyedia	layanan),	kelompok	teknis,	organisasi	masyarakat	sipil,	termasuk	di	
dalamnya	pengguna	internet.	
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