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Ringkasan 

Dalam laporan ini, ARTICLE 19 dan ICT Watch mengeksplorasi tren dan 

tantangan kunci di Indonesia terkait hak atas kebebasan berekspresi – hak 

untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan ide dalam segala bentuknya 

– di internet. Laporan ini menawarkan cara-cara untuk menghadapi tantangan

tersebut yang sesuai dengan standar internasional kebebasan berekspresi. 

Laporan ini juga bertujuan untuk mendukung dan mendorong perdebatan di 

Indonesia mengenai kebebasan internet dan berkontribusi untuk pengembangan 

strategi komprehensif terkait isu ini. 

Menyusul berakhirnya Orde Baru pada 1998, Indonesia telah mencapai kemajuan 

yang signifikan dalam memajukan kebebasan berekspresi dan kebebasan 

informasi. Reformasi sebagai masa transisi setelah pemerintahan Suharto 

telah semakin dikenal dan membuka pintu untuk peningkatan kebebasan pers dan 

membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi seperti saat ini – sebuah negara 

dengan  salah satu populasi online terbesar di dunia. 

Indonesia telah menjadi garda depan debat teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) di tingkat regional dan internasional. Sebagai ekonomi terbesar di 

Asia Tenggara, pendekatan Indonesia terhadap kebebasan TIK tidak hanya akan 

berdampak besar terhadap penegakan hak-hak di tingkat domestik, namun juga 

akan berpengaruh signifikan terhadap arah pembangunan TIK di negara-negara 

lainnya di Asia Tenggara. 

Meningkatnya penggunaan internet dan telepon genggam di Indonesia 

seiring pula dengan meningkatnya upaya pemerintah untuk mengatur 

pemanfaatan TIK tersebut. Seiring dengan semakin kuatnya partai-partai 

politik konservatif dalam beberapa tahun terakhir, perwakilan-perwakilan ini 

di parlemen   melakukan upaya-upaya yang lebih ketat untuk meregulasi media 

dan internet atas nama menjunjung tinggi moral. 

Saat ini, ancaman paling signifikan terhadap kebebasan berekspresi online di 

Indonesia berasal dari implementasi UU No.11/2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah menjadi instrument pertama dan 

utama  untuk meregulasi konten dunia maya (cyber) di Indonesia dan 

seringkali digunakan, bersama dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP), terhadap individu yang mengeluarkan opini kritis di internet. 

Ancaman lain terhadap kebebasan TIK berasal dari undang-undang yang 

bertujuan untuk melindungi moral masyarakat. Berbagai undang-undang  

termasuk UU ITE dan UU No.44/2008 tentang Pornografi melarang penyebaran 

konten yang mengandung elemen “pornografi”. Menyusul adanya skandal video 

seks yang melibatkan penyanyi pop ternama Indonesia  di tahun 2010, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meningkatkan upaya-upaya untuk 

memblokir akses terhadap website pornografi. Kampanye pemblokiran ini 

awalnya dilakukan sebelum bulan Ramadhan, namun upaya untuk memfilter 

website dalam jangka panjang (yaitu memblokir situs yang mengandung konten 

terlarang) telah dimulai dan dipromosikan. 

Laporan ini juga membahas mengenai penggunaan undang-undang lain seperti 

penodaan/penistaan atau pencemaran nama baik untuk menghambat ekspresi opini 

secara online. Misalnya, salah satu kasus pencemaran nama baik secara online 

yang paling terkenal adalah diadilinya seorang ibu rumah tangga di Jakarta 

yang mengkritik layanan sebuah rumah sakit dengan menggunakan alamat email 

pribadinya. Undang-undang pencemaran nama baik juga digunakan terhadap 



Maret 2013 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org 

– +44 20 7324 2500

Page 3 of 53 

pengguna Facebook yang diadili karena “menodai Islam dan menghina Nabi 

Muhammad SAW” dalam sebuah grup diskusi tentang ateisme di sebuah situs 

media sosial.  

Meskipun tidak ada standard kewajiban yang cukup jelas untuk menyaring 

konten internet di Indonesia, program-program penyaring konten online 

pemerintah maupun swasta telah diluncurkan dan Pemerintah juga telah 

mendorong penyedia jasa internet (ISP) dan perusahaan internet lainnya 

untuk menggunakan jasa ini. Perantara (intermediari) seperti Google juga 

telah diminta lembaga pemerintah untuk menghapus konten yang dianggap ‘tidak 

layak’ dan ‘menyinggung’; sementara perusahaan video blogging dan online 

seperti Wordpress dan YouTube juga diketahui telah menghapus konten yang 

dianggap tidak layak oleh pemerintah. 

Penyensoran informasi dan opini di internet tidak terbatas pada undang-

undang yang ada saja. Pemerintah Indonesia juga telah membuat sejumlah RUU 

yang jika disetujui akan berdampak besar pada kebebasan berekspresi online.  

Secara khusus, terdapat kekhawatiran bahwa RUU Kejahatan Internet/Cybercrime 

dan RUU Konvergensi Telematika akan dapat digunakan pemerintah untuk 

mengontrol ketat konten dan informasi online yang dihasilkan oleh 

masyarakat. 

Hak atas kebebasan berekspresi hanya dapat ditegakkan  jika tersedia akses 

internet dan bandwidth dengan kualitas yang cukup serta kemampuan teknologi 

informasi (TI) yang mumpuni. Laporan ini karenanya juga membahas mengenai 

kebijakan Indonesia terkait akses internet, broadband dan inklusi digital.  

Ringkasan Rekomendasi: 

UU ITE harus diamandemen agar sesuai dengan standar kebebasan 

berekspresi internasional; 

Seluruh regulasi konten termasuk pornografi, penyebaran kebencian dan 

penistaan, harus ditinjau ulang agar sesuai dengan standar kebebasan 

berekspresi internasional. Secara khusus, Indonesia harus 

mendekriminalisasi penistaan dan merevisi pelarangan pengobaran 

kebencian (incitement to hatred); 

Pemerintah harus membatalkan seluruh ketentuan terkait penghujatan dan 

penodaan agama secara menyeluruh;  

Pemerintah harus membatalkan tuntutan pidana terhadap para pengguna 

online yang dituntut di bawah undang-undang yang terlalu restriktif 

dan luas, khususnya yang terkait dengan pencemaran nama baik  dan 

pornografi; 

RUU Kejahatan Internet dan RUU Konvergensi Telematika harus dapat 

diakses masyarakat untuk memungkinkan semua pemangku kepentingan 

berkontribusi dalam proses perancangan dan komentar sebelum UU 

tersebut dibahas di parlemen. Kedua rancangan tersebut harus ditinjau 

dalam hal kesesuaiannya dengan standar kebebasan berekspresi 

internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang melanggar standar 

tersebut harus dihapuskan; 

Blogger dan jurnalis warga (citizen journalist)  tidak boleh 

diregulasi secara khusus; 

Blogger dan jurnalis warga harus mendapatkan perlindungan untuk sumber 

(source protection); 

Pemerintah harus menyelesaikan tantangan-tantangan struktural dalam 

kebijakan inklusi digital; 
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 Pemerintah harus menjalankan upaya berkesinambungan untuk memastikan 

tersedianya layanan broadband universal di seluruh Indonesia, termasuk 

wilayah-wilayah terpencil.  
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Ucapan Terima Kasih 

ARTICLE 19 adalah sebuah organisasi hak asasi manuia internasional 

yang didirikan pada tahun 1986, yang mempertahankan dan mempromosikan 

kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi di seluruh dunia. 

ARTICLE 19 mendapatkan mandatnya dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia 

Universal (Universal Declaration of Human Rights), yang menjamin hak 

atas kebebasan berekspresi dan  kebebasan informasi. Salah satu cara 

yang semakin vital bagi siapapun untuk mengekspresikan diri, mencari, 

menerima dan berbagi informasi adalah melalui teknologi informasi dan 

komunikasi seperti internet.  Oleh karenanya, ARTICLE 19   telah 

mempromosikan kebebasan internet selama lebih dari sepuluh tahun dan 

terus berperan aktif dalam pengembangan kebijakan dan praktik di 

lapangan seputar kebebasan berekspresi dan internet melalui jaringan 

mitra, rekanan dan para ahli di berbagai bidang. Kami juga telah 

menganalisis berbagai undang-undang terkait internet di berbagai 

negara seperti Brazil, Bolivia, Venezuela, Iran dan Pakistan. 

Selain itu, ARTICLE 19 juga telah berpengalaman luas dalam menangani 

isu-isu kebebasan berekspresi diIndonesia. Misalnya, laporan bayangan 

kami atas Universal Periodic Review on Indonesia pada tahun 2007 dan 

2011 menyoroti isu-isu seputar kebebasan berekspresi dan kebebsan 

informasi di Indonesia. Pada 2011 ARTICLE 19 juga menerbitkan sebuah 

baseline assessment tentang akses informasi di Nusa Tenggara Timur, 

Indonesia. Pada bulan Mei 2012, kami mengadakan pertemuan dengan 

Mahkamah Konstitusi Indonesia,  meminta lembaga tersebut untuk 

menghapus ketentuan dalam UU Intelijen Negara yang melanggar standar 

kebebasan berekspresi internasional. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang kerja-kerja ARTICLE 19 di 

Indonesia, silakan kontak Judy Taing, Asia Programme Officer, di 

alamat email judy@article19.org. Untuk informasi lebih lanjut 

mengenai muatan legal dari laporan ini, silakan kontak Gabrielle 

Guillemin, ICT Legal Officer, di alamat email 

gabrielle@article19.org. 

Laporan ini ditulis dengan bantuan dari ICT Watch, sebuah  lembaga 

masyarakat sipil nirlaba yang secara hukum didirikan pada 2002 di 

Jakarta, Indonesia. ICT Watch berfokus pada publikasi media baru, 

penelitian dan kampanye sosial terkait dengan implementasi dan 

promoisi kebebasan ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di 

Indonesia. 

Laporan ini diterbitkan dengan bantuan dari Adessium Foundation of 

the Netherlands, sebagai bagian dari bantuannya dalam kerja ARTICLE 

19 di bidang kebebasan berekspresi dan teknologi komunikasi internet 

di Brazil, Indonesia dan Tunisia.  

mailto:judy@article19.org
mailto:gabrielle@article19.org
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Pendahuluan 

Sejak berakhirnya era Suharto yang represif pada 1998, Indonesia 

telah mencapai sejumlah kemajuan besar dalam perlindungan hak atas 

kebebasan berekspresi dan kebebasan atas informasi. Pada 1999, 

Indonesia menyelenggarakan pemilihan wakil rakyat secara bebas untuk 

yang pertama kalinya, dan pemilihan presiden langsung yang pertama 

dilaksanakan pada 2004. Reformasi yang merupakan era transisi pasca 

pemerintahan Suharto telah membuka pintu peningkatan kebebasan pers 

dan membuka jalan untuk Indonesia hingga bisa menjadi seperti 

sekarang, yaitu negara dengan salah satu pengguna online terbesar di 

dunia. 

Indonesia telah dipandang berada di depan dalam debat terkait 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat regional dan 

internasional. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, pendekatan 

Indonesia terhadap kebebasan TIK tidak hanya akan berdampak besar 

pada pewujudan hak domestik, namun juga akan berdampak signifikan 

pada arah pengembangan TIK di negara-negara lain di Asia Tenggara. 

Meningkatnya penggunaan internet dan telepon genggam di Indonesia 

seiring pula dengan meningkatnya upaya pemerintah untuk mengatur 

pemanfaatan TIK tersebut. Seiring dengan semakin meningkatnya 

kekuatan partai-partai politik konservatif pada beberapa tahun 

terakhir, perwakilan partai-partai tersebut di parlemen telah 

memperkenalkan upaya-upaya yang lebih ketat untuk mengatur media dan 

internet atas nama menjunjung tinggi moralitas. 

Faktor kunci lain yang mempengaruhi pengaturan internet di Indonesia 

adalah agama. Agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, yang dipeluk 

lebih dari 85% penduduk.1 Dengan populasi lebih dari 242 juta orang,2, 

Indonesia memiliki pemeluk Islam yang lebih besar dibandingkan dengan 

seluruh penduduk dunia Arab.3 Islam konservatif yang mulai banyak 

menapak dari ranah sosial ke politik mengakibatkan munculnya 

legislasi-legislasi ketat yang membatasi kebebasan berpendapat. 

Disahkannya undang-undang yang masih kontroversial seperti UU 11/2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan permintaan 

terhadap Blackberry dan penyedia layanan internet (ISP) untuk 

menyaring konten pornografi merupakan sebuah jawaban populasi 

terhadap semakin meningkatnya tekanan dari kelompok konservatif, dan 

tidak terlalu memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap 

1
 Situs UNDP untuk Indonesia (2013); tersedia di 

http://www.undp.or.id/general/about_culture.asp 

2
 Data World Bank untuk Indonesia (2011); tersedia di  

http://data.worldbank.org/country/indonesia 

3
 UNDP tentang Indonesia, op.cit. 

http://www.undp.or.id/general/about_culture.asp
http://data.worldbank.org/country/indonesia
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hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan atas informasi. Oleh 

karenanya Indonesia merupakan sebuah medan pertempuran yang menarik 

di mana masyarakat sipil yang kuat berjuang melawan fenomena ini, 

namun masih memerlukan dukungan internasional yang lebih besar agar 

menjadi lebih efektif.  

 

Laporan ini mengeksplorasi tren dan tantangan kunci terkait dengan 

hak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencari, menerima dan berbagi 

informasi dan ide dalam segala bentuknya melalui internet. Hal ini 

didasarkan pada prinsip bahwa hak asasi manusia universal, termasuk 

kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat yang fundamental juga 

mencakup ranah digital, sebagaimana telah ditegaskan dalam hukum 

internasional. 

 

Laporan ini bertujuan untuk mendukung dan membuka perdebatan tentang 

kebebasan internet di Indonesia, meneliti apa yang diperlukan untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan berekspresi 

online maupun offline. Laporan ini juga diharapkan dapat 

berkontribusi pada pengembangan suatu strategi komprehensif   untuk 

kebebasan internet yang dapat membantu upaya untuk melindungi 

ekspresi bebas serta membantu para pihak yang berusaha melindungi 

kebebasan berekspresi dan mengimbangi para pihak yang berusaha 

menggunakan undang-undang untuk membungkam protes dan kritisisme. 

 

Laporan ini dibuat dalam struktur sebagai berikut: 

 

1. Bagian pertama memberikan suatu gambaran umum (overview) atas 

standar internasional untuk perlindungan hak atas kebebasan 

berekspresi dan kebebasan informasi. Bagian ini merupakan dasar 

rekomendasi kami mengenai bagaimana cara terbaik untuk melindungi 

hak-hak ini dalam konteks penggunaan internet di Indonesia. 

2. Bagian kedua  menggambarkan bagian-bagian utama kerangka hukum 

Inodnesia yang telah digunakan untuk mengatur dan seringkali 

membatasi kebebasan berekspresi di internet. Bagian ini juga 

mengidentifikasi proposal-proposal undang-undang terbaru yang dapat 

mengancam kebebasan berekspresi online secara serius. 

3. Bagian ketiga membahas mengenai masalah yang terkait dengan 

perlindungan blogger dan jurnalis warga (citizen journalist). 

4. Bagian keempat menjelaskan mengenai inisiatif penyensoran yang 

disponsori Negara dan swasta untuk memblokir situs, termasuk yang 

mengandung konten yang dianggap sebagai pornografi, pencemaran nama 

baik dan penghujatan. 

5. Bagian kelima menilai ketersediaan internet di Indonesia dan 

upaya-upaya yang dijalankan pemerintah dan masyarakat sipil untuk 

memperluas akses ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil di 

Indonesia.   
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Standar-standar untuk 

perlindungan hak atas kebebasan 

berekspresi online 

Standar-standar internasional kebebasan berekspresi 

Hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan atas informasi merupakan 

syarat fundamental dan diperlukan untuk mencapai prinsip-prinsip 

transparansi dan akuntabilitas yang juga amat penting untuk promosi 

dan perlindungan semua hak asasi manusia dalam sebuah masyarakat 

demokratis.  Melalui keanggotaannya di PBB dan sebagai negara yang 

turut menandatangani Kovenan Internasional  untuk Hak Sipil dan 

Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) 

dan traktat hak asasi manusia internasional utama lainnya, Indonesia 

diwajibkan untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan 

berekspresi dan kebebasan atas informasi.  

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Universal 

Meskipun Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights 

Council/HRC) A/HRC/20/L.13 menegaskan kembali perlunya perlindungan 

kebebasan berekspresi secara online, hukum internasional telah lama 

menyatakan bahwa hak atas keebasan berekspresi adalah suatu hal yang 

wajib yang tidak mengenal batas negara. Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (DUHAM)4 pertama-tama menjamin hak ini pada Pasal 19, yang 

menyatakan bahwa: 

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 

pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa 

mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan 

keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan 

tidak memandang batas-batas. 

DUHAM sebagai Resolusi Majelis Umum PBB (UN General Assembly) tidak 

secara langsung mengikat  semua negara. Akan tetapi beberapa bagian 

darinya, termasuk Pasal 19, dipandang secara luas memiliki suatu 

kekuatan hukum dengan menjadi suatu hukum kebiasaan internasional 

(customary international law) semenjak adopsi DUHAM pada 1948.
5
 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 

ICCPR6 menjelaskan, dan memberikan kekuatan hukum kepada banyak hak 

4
 UN General Assembly Resolution 217A(III), diadopsi pada 10 Desember 1948 

5
Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 (1980) (US Circuit Court of Appeals, 2

nd

circuit) 

6
 United Nations, “International Covenant on Civil and Political Rights”; tersedia di 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf
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yang diartikulasikan di dalam UDHR. ICCPR mengikat 167 negara 

anggotanya termasuk Indonesia untuk menghormati ketentuan-

ketentuannya dan mengimplementasikan kerangka kerjanya pada di 

tingkat nasional.7 Article 19 dari ICCPR menyatakan bahwa: 

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. 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. 

Pada Juli 2011, Komite Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Committee/HR 

Committee), sebagai badan yang memonitor traktat untuk ICCPR, mengeluarkan 

General Comment No.34 terkait dengan Article 19.8 General Comment No.34 

merupakan sebuah penafsiran otoritatif mengenai standar-standar minimal yang 

dijamin oleh Article 19. Article 19 memandang General Comment No.34 sebagai 

sebuah klarifikasi progresif atas hukum internasional terkait dengan 

kebbeasan berekspresi dan akses terhadap informasi.9 General Comment ini 

khususnya bersifat instruktif pada sejumlah isu terkait dengan kebebasan 

berekspresi di internet. 

Lebih penting lagi, General Comment No.34 menyatakan bahwa Article 19 dari 

ICCPR melindungi segala bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk 

segala bentuk mode ekspresi berbasis elektronik dan internet.10 Dengan kata 

lain, perlindungan kebebasan berekspresi juga berlaku secara online 

sebagaimana offline. 

Pada saat yang bersamaan, General Comment No.34 mengharuskan negara-negara 

penandatangan ICCPR untuk bawa perkembangan dalam teknologi informasi 

seperti sistem penyebaran informasi elektronik berbasis internet dan telepon 

genggam  (mobile-based) telah mengubah praktik komunikasi secara dramatis di 

seluruh dunia.11 Secara khusus, kerangka hukum yang mengatur media massa 

harus mempertimbangkan perbedaan antara media cetak dan media penyiaran 

serta internet, selain juga cara yang digunakan media untuk berkumpul.12 

Sebagai negara penandatangan ICCPR, Indonesia wajib memastikan bahwa 

hukum, kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam mengatur mode 

English.pdf 

7
 Pasal 2 ICCPR, GA res. 2200A (XXI), 21 UN GAOR Supp. (No. 16) at 52, UN Doc. A/6316 

(1966); 999 UNTS 171; 6 ILM 368 (1967) 

8
 UN Human Righs Committee, General Comment No. 34, CCPR/C/GC/3; tersedia di 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm 

9
 ARTICLE 19, “UN: Article 19 Welcomes General Comment on Freedom of Expression” (05 

August 2011); tersedia di 

http://www.article19.org/resources.php/resource/2631/en/un:-article-19-welcomes-

general-comment-on-freedom-ofexpression. 

10
 General Comment No 34, op.cit., para. 12. 

11
 Ibid., para. 17. 

12
 Ibid., para. 39. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm
http://www.article19.org/resources.php/resource/2631/en/un:-article-19-welcomes-general-comment-on-freedom-ofexpression
http://www.article19.org/resources.php/resource/2631/en/un:-article-19-welcomes-general-comment-on-freedom-ofexpression
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ekspresi berbasis elektronik dan internet serta kontennya sesuai 

dengan Pasal 19 dari ICCPR, sebagaimana ditasirkan oleh HR Committee. 

Indonesia adalah salah satu dari 82 negara yang mendukung resolusi 

bersejarah HRC tentang promosi, proteksi dan penikmatan hak asasi 

manusia di internet.13 Dalam resolusi yang diadopsi pada 5 Juli 2012 

ini, HRC menegaskan kembali bahwa  setiap orang memiliki hak atas 

kebebasan berekspresi secara online sebagaimana hak mereka 

berekspresi secara offline. 

Akhirnya, pada Joint Declaration on Freedom of Expression and the 

Internet pada 2011, keempat Pelapor Khusus untuk perlndungan 

kebebasan berekspresi menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan 

regulatif dalam sektor telekomunikasi dan penyiaran tidak bisa 

ditransfer begitu saja ke internet.14 Secara khusus, mereka juga 

merekomendasikan dikembangkannya suatu pendekatan yang disesuaikan 

(tailored approaches) untuk merespon konten online ilegal,   selain 

juga menyatakan bahwa   tidak perlu ada pembatasan khusus untuk 

materi-materi yang disebarkan di internet.15 Mereka juga mempromosikan 

penggunaan regulasi diri sebagai suatu alat yang efektif  dalam 

mengatasi ucapan/ujaran yang berbahaya (harmful speech).16 

Pembatasan hak atas kebebasan berekspresi 

Terkait dengan kebebasan berekspresi dan regulasi terkait konten, 

setiap pembatasan harus memenuhi kriteria ketat yang ditentukan dalam 

hukum hak asasi manusia internasional dan regional.  Meskipun hak 

atas kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental, namun hak 

tersebut tidak dijamin dalam artian yang absolute. Pasal 19 (3) dari 

ICCPR mengizinkan pembatasan hak dalam konteks berikut: 

Pelaksanaan hak-hak sebagaimana ditentukan untuk paragraf 2 

artikel ini diiringi dengan kewajiban dan tanggung jawab 

khusus. Oleh karenanya hal itu dapat dibatasi, selama telah 

ditentukan oleh hukum dan diperlukan: 

(a) Terkait hak atau reputasi orang lain; 

(b) Untuk melindungi keamanan nasional atau tatanan 

masyarakat,atau kesehatan atau moral masyarakat. 

Setiap  pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus 

terlebih dahulu melewati tes ketat yang terdiri dari tiga bagian. Tes 

13
 UN HRC, “The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet”, 

A/HRC/20/L.13; tersedia di 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx 

14
 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet (June 2011); tersedia 

di http://www.article19.org/data/files/pdfs/press/international-mechanisms-for-

promoting-freedom-of-expression.pdf 

15
 Ibid. 

16
 Ibid. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx
http://www.article19.org/data/files/pdfs/press/international-mechanisms-for-promoting-freedom-of-expression.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/press/international-mechanisms-for-promoting-freedom-of-expression.pdf
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ini, yang telah ditegaskan oleh HR Committee, mengharuskan pembatasan 

dimaksud: (i) ditentukan oleh hukum; (ii) memiliki tujuan yang  masuk 

akal (legitimate); (iii) mematuhi tes ketat terkait asas kebutuhan 

dan proporsionalitas.17 

Ditentukan oleh hukum: Pasal 19(3) dari ICCPR mengharuskan 

pembatasan atas hak atas kebebasan berekspresi harus ditentukan 

oleh hukum. Secara khusus, undang-undang harus diformulasikan 

dengan presisi yang mencukupi sehingga memungkinkan individu untuk 

mengatur  perilakunya sesuai dengan undang-undang tersebut.18 

Pembatasan yang ambigu atau terlalu luas terhadap kebebasan 

berekspresi karenanya tidak diizinkan dalam Pasal 19(3). 

Tujuan yang masuk akal (legitimate): Setiap intervensi terhadap 

hak atas kebebasan berekspresi  didasarkan pada tujuan yang masuk 

akal sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan dalam Pasal 19 (3) 

(a) dna (b) dari ICCPR. Tidak diizinkan untuk melarang sistem 

penyebaran informasi untuk menyebarkan suatu materi hanya atas 

dasar materi tersebut melontarkan pandangan yang kritis terhadap 

Pemerintah atau sistem sosial politik yang dijalankan oleh 

Pemerintah.19 Serupa dengan hal tersebut, pembatasan terhadap hak

atas kebebasan berekspresi tidak dapat menjadi alasan untuk melindungi 

Pemerintah dari rasa malu atau dibongkarnya suatu pelanggaran, untuk 

menyembunyikan informasi tentang  fungsi lembaga publiknya, atau untuk 

memihak suatu ideologi tertentu. 

Kebutuhan: Negara penandatangan ICCPR berkewajiban memastikan 

pembatasan yang sah atas hak atas kebebasan berekspresi  memang 

diperlukan dan proporsional. Kebutuhan di sini artinya 

mengharuskan adanya suatu kebutuan sosial yang mendesak untuk 

dilaksanakannya pembatasan tersebut. Pihak yang menerapkan 

pembatasan tersebut harus menunjukkan suatu hubungan langsung dan 

segera antara ekspresi dengan kepentingan yang dilindungi. 

Proporsionalitas artinya jika ada jalan lain yang lebih lunak 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana yang 

bisa dicap dengan jalan yang lebih membatasi, maka jalan yang 

lebih lunak tersebut harus digunakan.  

Prinsip yang sama juga berlaku terhadap bentuk komunikasi atau 

ekspresi elektronik yang disebarkan di internet. HR Committee 

menyatakan pada General Comment No.34 bahwa:  

17
 Velichkin v. Belarus, Communication No. 1022/2001, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1022/2001 

(2005). 

18
 Leonardus J.M. de Groot v. The Netherlands, No. 578/1994, U.N. Doc. 

CCPR/C/54/D/578/1994 (1995). 

19
 Human Rights Committee, Concluding observations on the Syrian Arab Republic, 

CCPR/CO/84/SYR (2005). 
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Setiap pembatasan operasi suatu situs, blog atau sistem penyebaran 

informasi berbasis internet, elektronik dan lainnya, termasuk 

sistem untuk mendukung komunikasi tersebut, seperti penyedia 

layanan internet atau mesin pencari, hanya diizinkan selama masih 

sesuai dengan paragraf 3. Pembatasan yang diizinkan  umumnya harus 

spesifik konten; pelarangan generik atas operasi suatu situs dan 

sistem tidak sesuai dengan paragraf 3. Hal yang juga tidak 

konsisten dengan paragraf 3 adalah melarang suatu situs atau sistem 

penyebaran informasi untuk menerbitkan suatu materi hanya  atas 

dasar informasi tersebut bersifat kritis terhadap pemerintah atau 

sistem sosial politik yang dijalankan oleh pemerintah.20 

Prinsip-prinsip ini telah disetujui oleh Pelapor Khusus PBB (UN 

Pelapor Khusus) untuk promosi dan proteksi hak atas kebebasan 

berpendapat dan berekspresi, Frank La Rue, pada laporan terbaru 

bertanggal 10 Agustus 2011.21

Pada laporan tersebut, Pelapor Khusus juga mengklarifikasi cakupan 

pembatasan yang sah atas berbagai jenis ekspresi online.22 Hal ini 

akan dibahas secara lebih detil pada bagian berikut. 

Pengaturan konten online 

Dengan pertumbuhan internet yang eksponensial serta meningkatnya 

jumlah pengguna secara pesat, pemerintah menjadi semakin khawatir 

dengan ketersediaan berbagai jenis konten online yang tidak bisa 

mereka kendalikan. Internet memungkinkan penggunanya untuk 

mendapatkan akses terhadap informasi dan ide lintas batas negara di 

mana mereka tinggal. Karena setiap negara memiliki pandangan yang 

berbeda mengenai konten apa yang ilegal atau dianggap ‘berbahaya’ 

yang sesuai dengan budaya,   moral atau tradisi religious masing-

masing, regulasi konten online telah menjadi fokus penting pemerintah 

di seluruh dunia.  

Secara umum, banyak negara khawatir terhadap munculnya propaganda 

teroris, konten yang mengandung penyebaran kebencian, konten 

eksplisit seksual termasuk pornografi anak, konten penghujatan, 

konten kritis terhadap pemerintah dan lembaganya, serta konten yng 

tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik hak kekayaan 

intelektualnya. 

Akan tetapi, sebagaimana telah dinyatakan dengan benar oleh Pelapor 

Khusus PBB, berbagai jenis koten yang berbeda ini tentunya juga 

memerlukan respons legal dan teknologi yang berbeda pula.23 Pada 

laporannya tanggal 10 Agustus 2011, Pelapor Khusus PBB 

mengidentifikasi tiga jenis ekspresi untuk tujuan regulasi online: 

20
 Concluding observations on the Syrian Arab Republic, op.cit. 

21
 UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, A/66/290, (10 August 2011) para. 

16; tersedia di http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A.66.290.pdf 

22
 Ibid., para. 18 

23
 Ibid., para. 18 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A.66.290.pdf
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 (i) ekspresi yang merupakan pelanggaran terhadap hukum 

internasional dan dapat dipidanakan; 

 (ii)  ekspresi yang tidak dapat dipidanakan namun dapat 

menjustifikasi pembatasan dan tuntutan perdata (civil suit); 

 (iii) ekspresi yang tidak memberikan sanksi pidana atau perdata, 

namun masih menimbulkan kekhawatiran dalam hal toleransi, kesopanan 

dan penghormatan terhadap pihak lain.24 

 

Secara khusus, Pelapor Khusus mengklarifikasi bahwa satu-satunya 

jenis ekspresi yang dikecualikan yang diwajibkan oleh hukum 

internasional agar dilarang oleh setiap negara adalah: 

(a) pornografi anak; 

(b) penghasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida; 

(c) penghasutan kepada kebencian; 

(d) penghasutan kepada terorisme. 

 

Ia kemudian juga menjelaskan bahwa legislasi yang mengkriminalkan 

jenis-jenis ekspresi ini harus benar-benar tepat dan harus terdapat 

suatu perlindungan yang layak dan efektif terhadap penyalahgunaan, 

termasuk pengawasan dan peninjauan oleh suatu badan regulasi atau 

tribunal yang independen dan imparsial.25 Dengan kata lain, hukum-

hukum tersebut harus patuh pada tes tiga tahap yang dijelaskan di 

atas. Misalnya, legislasi yang melarang penyebaran pornografi anak di 

internet melalui penggunaan teknologi pemblokiran dan penyaringan 

tetap harus menjalani tes tiga tahap. 

 

Serupa dengan di atas, undang-undang yang menargetkan penghasutan 

kepada kebencian secara online tidak boleh mengandung ambiguitas,   

memiliki tujuan yang sah dan menghormati prinsip-prinsip kebutuhan 

dan proporsionalitas. Terkait dengan hal ini, Pelapor Khusus telah  

menegaskan kekhawatirannya  karena banyak ketentuan domestik yang 

berusaha melarang bentuk ekspresi ini masih amat kabur: fenomena ini 

merupakan pelanggaran atas standar internasional untuk perlindungan 

kebebasan berekspresi. Di sini dimasukkan ketentuan seperti 

“memerangi penghasutan kerusuhan agama”, “mendorong perpecahan antara 

pemeluk suatu agama dengan bukan pemeluk agama,” “penodaan agama,” 

“penghasutan kepada pelanggaran”, “mengobarkan kebencian dan 

ketidakhormatan terhadap rezim yang berkuasa,” “menghasut subversi 

terhadap kekuasaan Negara”, dan “pelanggaran yang mengganggu 

ketentraman masyarakat.” 

 

Pelapor Khusus juga mengklarifikasi pembatasan online apa saja yang 

dalam pandangannya tidak diperbolehkan dalam hukum internasional. 

Secara khusus, ia meminta negara-negara untuk menyerahkan detil 

lengkap tentang kebutuhan dan justifikasi untuk pemblokiran suatu 

website, dengan menekankan bahwa: 

 

                         

24
 Ibid., para. 18 

25
 Ibid., para. 22. 
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Penentuan mengenai konten apa yang harus diblokir harus dilakukan 

oleh otoritas atau badan judisial yang cakap (kompeten) yang 

independen dari pengaruh politik, komersil, dan pengaruh tidak 

beralasan untuk memastikan pemblokiran tidak digunakan sebagai cara 

untuk menyensor.26 

 

Akhirnya, Pelapor Khusus juga menekankan bahwa semua jenis ekspresi 

seperti komentar yang menghujat, tidak boleh dikriminalkan. Negara-

negara harus lebih mempromosikan penggunaan ucapan/ujaran juga untuk 

memerangi ucapan/ujaran yang ofensif. Dalam hal ini, ada baiknya 

diketahui bahwa dengan jenis aplikasi Web 2.0 baru, termasuk bagian 

komentar di website surat kabar, blog, ruang chat online dan lainnya, 

kini dimungkinkan untuk merespon komentar online yang 

menghina/merendahkan hampir tanpa biaya. Dengan alasan inilah Pelapor 

Khusus menyatakan bahwa jenis-jenis sanksi yang tersedia untuk 

pencemaran nama baik offline dan pelanggaran serupa tidak diperlukan 

dan tidak proporsional.27 

 

Tanggung jawab (liabilitas) perantara 

Perantara (intermediari) seperti penyedia layanan internet (ISP), 

mesin pencari, platform media sosial dan web host memainkan peranan 

krusial dalam kaitannya dengan akses internet dan transmisi konten 

pihak ketiga. Para perantara ini telah dipandang sebagai penjaga 

gerbang (gatekeeper) internet. Bagi aktivis internet, para perantara  

ini adalah kunci yang memungkinkan mereka menjalankan hak atas 

kebebasan berekspresi, memfasilitasi aliran bebas informasi dan ide 

di seluruh dunia; bagi lembaga penegak hukum, para perantara ini 

dipandang vital untuk membantu strategi untuk memerangi  tindak 

pidana online. 

 

Mengingat banyaknya jumlah informasi yang tersedia di internet yang 

berpotensi melanggar hukum termasuk hukum hak cipta, hukum pencemaran 

nama baik, hukum ucapan/ujaran kebencian dan hukum pidana untuk 

perlindungan anak terhadap pornografi anak, perantara internet amat 

berkepentingan untuk mendapatkan imunitas dari tanggung 

jawab/liabilitas mereka di internet. 

 

Di banyak negara Barat, perantara internet telah diberikan imunitas 

untuk konten pihak ketiga, baik host, saluran (mere conduits), atau 

pun untuk caching (penyimpanan) informasi.28 Mereka juga telah 

                         

26
 Ibid., para. 38. 

27
 UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, A/HRC/17/27 (16 May 2011) para. 

28; tersedia di 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27_en.pdf 

28
 Lihat misalnya, Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council 

of 8 June 2000 tentang sejumlah aspek hukum layanan masyarakat informasi, khususnya 

perdagangan elektronik, pada Pasar Internal, ‘petunjuk E-commerce’ (E-commerce 

directive) di UE. Lihat juga Communications Decency Act 1996 di AS, Singapura, dan 

Electronic Transaction Act 2010 yang memberikan perlindungan kepada penyedia layanan 

(provider).  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27_en.pdf
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dikecualikan dari konten monitoring.29 Akan tetapi, ketika bertindak 

sebagai host, mereka wajib patuh  kepada prosedur ‘notice and take-

down’ (pembeirtahuan dan penghapusan), yang menuntut mereka untuk 

menghapus konten begitu mereka menerima informasi dari pihak swasta 

atau lembaga penegak hukum bahwa suatu konten melanggar hukum. Sistem 

ini dapat ditemukan misalnya pada E-Commerce Directive di Uni Eropa 

dan Digital Copyright Millenium Act 1998 (yang dikenal sebagai skema 

‘Safe Harbor’ di Amerika Serikat. 

 

Sejumlah masalah telah diidentifikasi terkait dengan prosedur ‘notice 

and take-down’ tersebut. Pertama sekali, prosedur ini seringkali 

kurang memiliki basis hukum yang jelas: misalnya, laporan OSCE 

terbaru tentang Kebebasan Berekspresi di internet menyatakan:30 

 

Ketentuan menyangkut liabilitas untuk penyedia layanan tidak selalu 

jelas dan ada ketentuan ‘notice-and-takedown’ yang kompleks untuk 

penghapusan konten dari internet di sejumlah negara penandatangan. 

Sekitar 30 negara anggota memiliki hukum yang didasarkan pada EU E-

Commerce Directive. Akan tetapi, ketentuan dalam EU Directive, 

alih-alih menjadi kebijakan di tingkat negara yang sejajar, 

menciptakan berbagai interpretasi pada masa proses implementasi di 

tingkat nasional. Perbedaan-perbedaan ini muncul begitu ketentuan-

ketentuan tersebut diterapkan oleh sistem peradilan nasional. 

Menyadari masalah ini, Komisi Eropa mengadakan suatu konsultasi 

selama 2010 tentang penafsiran ketentuan-ketentuan liabilitas 

perantara.  

 

Lebih lanjut, prosedur-prosedur ini kurang memiliki keadilan 

prosedural: alih-alih menerima perinath pengadilan yang mengharuskan 

ISP untuk menghapus materi-materi yang melanggar hukum (yang, 

setidaknya dalam prinsipnya, harus melibatkan penentuan judisial 

independen untuk menentukan apakah materi tersebut benar-benar 

melanggar hukum), ISP dituntut untuk bertindak hanya berdasarkan 

perintah (say-so) pihak swasta atau badan publik. Ini menjadi masalah 

karena perantara cenderung melakukan kesalahan atas alasan kehati-

hatian dan akhirnya menghapus materi yang sebenarnya benar-benar sah 

                         

29
 Pasal 15 E-commerce directive. Pada kasus yang terjadi baru-baru ini, SABAM vs 

Scarlet Extended SA, Court of Justice Uni Eropa (CJEU) memandang bahwa perintah yang 

mengharuskan ISP untuk memasang sistem penyaringan dan membuat pelanggan tidak dapat 

mengirim atau menerima file yang mengandung karya music dengan menggunakan perangkat 

lunak peer-to-peer tanpa izin pemegang hak cipta akan mengharuskannya untuk memonitor 

secara aktif seluruh data terkait masing-masing pelanggan, yang mana akan menjadi 

suatu pelanggaran atas hak privasi dan hak kebebasan untuk menerima dan berbagi 

informasi. Pengadilan juga memahami bahwa perintah pengadilan tersebut dapat 

berpotensi melanggar kebebasan informasi karena sistem penyaringan yang disarankan 

tersebut tidak dapat membedakan dengan baik konten yang legal dan tidak legal, yang 

dapat mengakibatkan pemblokiran komunikasi yang sebenarnya tidak melanggar hukum. 

 

30
 OSCE report, Freedom of Expression and the Internet (Juli 2011), hal. 30. 
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dan sesuai hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Pelapor Khusus PBB 

tentang kebebasan berekspresi:31 

 

42. Meskipun sistem ‘notice-and-takedown’ merupakan salah satu cara 

untuk mencegah perantara terlibat aktif atau mendorong dilakukannya 

perilaku melanggar hukum pada layanan mereka, sistem ini dapat 

disalahgunakan oleh negara maupun aktor swasta. Pengguna yang 

diberitahu oleh penyedia layanan bahwa konten yang mereka pasang 

telah ditandai sebagai melanggar hukum seringkali tidak memiliki 

kemampuan untuk meminta ganti rugi ataupun sumber daya yang cukup 

untuk menentang penghapusan (takedown) tersebut. Lebih lanjut, 

karena sejumlah perantara dapat diberikan sanksi finansial atau 

dalam sejumlah kasus dianggap secara pidana jika mereka tidak 

menghapus konten begitu menerima pemberitahuan dari pengguna 

mengenai suatu konten yang melanggar hukum, para perantara ini 

cenderung melakukan kesalahan demi alasan keamanan sehingga 

menyensor  konten-konten yang berpotensi melanggar hukum secara 

berlebihan. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan 

keputusan perantara juga seringkali mengaburkan praktik-praktik 

diskriminatif atau tekanan politik yang mempengaruhi keputusan 

perusahaan. Selain itu, perantara sebagai entitas swasta tidak 

seharusnya diposisikan sebagai penentu apakah suatu konten 

melanggar hukum atau tidak, karena hal itu memerlukan suatu 

pertimbangan yang memperhitungkan berbagai kepentingan serta 

pertimbangan pertahanan secara berhati-hati. 

 

 

Karenanya, keempat Pelapor Khusus untuk kebebasan berekspresi 

merekomendasikan dalam Deklarasi Bersama Kebebasan Berekspresi dan 

Internet 2011 (Joint Declaration on Freedom of Expression dan 

Internet 2011) hal-hal sebagai berikut: 

 

(i) Tidak seorangpun dapat diharuskan bertanggung jawab atas konten 
yang dihasilkan pihak lain ketika memberikan suatu pelayanan 

teknis, seperti memberikan akses, mencari, atau memindahkan 

(transmisi) atau caching (menyimpan) informasi;32 

(ii) Liabilitas hanya dapat muncul jika perantara telah 

mengintervensi secara khusus dalam konten tersebut, yang 

diterbitkan secara online;33 

(iii) ISP dan perantara lainnya hanya boleh diminta untuk 

menghapus (take down) konten atas perintah pengadilan, yang 

berlawanan dengan praktik ‘notice-and-takedown’ selama ini.34 

 

Serupa dengan hal di atas, Pelapor Khusus PBB atas kebebasan 

berekspresi juga telah menyatakan bahwa:  

                         

31
 UN Special Rapporteur on Freedom of Expression (Pelapor Khusus PBB tentang 

Kebebasan Berekspresi), A/HRC/17/27, op.cit., para. 42. 

32
 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet (Deklarasi Bersama 

Kebebasan Berekspresi dan Internet)(Juni 2011), op.cit. 

33
 Ibid. 

34
 Ibid. 
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Upaya-upaya penyensoran tidak boleh didelegasikan kepada entitas 

swasta, dan tidak seorangpun harus  bertanggung jawab atas konten 

di internet yang bukan ditulis oleh mereka sendiri. Bahkan tidak 

ada negara yang boleh menggunakan atau memaksa perantara untuk 

melakukan penyensoran atas nama negara.35  

 

Ia juga merekomendasikan lebih lanjut bahwa untuk menghindari 

pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dna hak atas privasi, 

perantara wajib:
36
  

 

Hanya menerapkan pembatasan atas hak-ak tersebut setelah intervensi 

judisial; bersikap transparan kepada pengguna yang dilibatkan 

mengenai tindakan yang mereka ambil, dan bilamana memungkinkan, 

kepada masyarakat luas; jika memungkinkan, memberikan peringatan 

pendahuluan kepada pengguna sebelum menerapkan upaya-upaya 

pembatasan; dan meminimalkan dampak pembatasan hanya pada konten 

yang dilibatkan.  

 

Akhirnya, Pelapor Khusus menekankan pula dibutuhkannya suatu upaya 

perbaikan yang efektif bagi pengguna yang terkena dampak, termasuk 

kemungkinan banding melalui prosedur yang disediakan oleh perantara 

serta otoritas judisial yang kompeten.
37
  

 

 

Hak atas akses kepada internet 

Internet telah menjadi media yang amat penting unuk pelaksanaan 

kebebasan berekspresi. Internet juga amat penting bagi  pelaksanaan hak 

dan kebebasan lain yang bermakna, seperti kebebasan berserikat. Oleh 

karenanya negara diwajibkan secara posiitif untuk mempromosikan dan 

memfasilitasi akses kepada internet. Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan 

Berekspresi, Frank La Rue, baru-baru ini menyatakan:
38
 

 

Karena internet telah menjadi alat tak tergantikan untuk mewujudkan 

banyak jenis hak asasi manusia, memerangi ketidaksetaraan, dan 

mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, memastikan akses 

universal kepada internet harus menjadi prioritas semua negara. 

 

Pelapor Khusus merekomendasikan agar negara-negara menjalankan 

kebijakan konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk 

memastikan dilaksanakannya akses universal, yaitu membuat internet 

tersedia secara luas, mudah diakses dan terjangkau bagi semua elemen 

masyarakat. Secara khusus, ia menyatakan bahwa negara harus bekerjasama 

dengan sektor swasta untuk memastikan konektivitas internet di seluruh 

tempat yang ditinggali, termasuk daerah terpencil. Ia lebih lanjut 

menyatakan pula bahwa negara dapat menyubsidi layanan internet dan perangkat 

keras (hardware) berbiaya rendah.  

 

Serupa dengan di atas, keempat Pelapor Khusus untuk kebebasan berekspresi 

telah mengartikulasikan sejumlah prinsip terkait dengan akses kepada 

                         

35
 UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, A/HRC/17/27, op.cit, para. 43. 

36
 Ibid, para 47. 

37
 Ibid. 

38
 UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, A/66/290, op.cit. 
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internet pada Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet 

2011, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

6. Akses kepada internet  

 

a. Untuk memberikan dampak kepada hak atas kebebasan berekspresi, 
negara wajib untuk mempromosikan akses universal kepada internet. 

Akses kepada internet juga diperlukan untuk mempromosikan 

penghormatan atas hak-hak lainya, seperti hak atas pendidikan, 

perawatan kesehatan dan kerja, hak untuk berserikat dan 

berkumpul, serta hak atas pemilu bebas.  

b. Menghentikan akses ke internet, atau sebagian dari internet, bagi 
masyarakat secara keseluruhan atau sebagian elemen masyarakat 

(mematikan internet) tidak   dapat dibenarkan, termasuk atas 

dasar  ketenteraman masyarakat ataupun keamanan nasional. Hal 

serupa juga berlaku untuk pelambatan (slow-down) yang dlakukan 

pada internet atau sebagian dari internet.  

c. Menolak/menghalangi hak individu untuk mengakses internet sebagai 
hukuman adalah suatu tindakan ekstrem yang hanya dapat 

dijustifikasi jika upaya yang lebih lunak tidak tersedia dan jika 

diperintahkan oleh pengadilan, dengan mempertimbangkan dampak 

dari upaya ini terhadap penikmatan hak asasi manusia.  

d. Upaya lain yang membatasi akses terhadap internet, seperti 

penerapan registrasi dan persyarataan lainnya terhadap penyedia 

layanan tidak sah kecuali jika sudah melewati tes untuk 

pembatasan kebebasan berekspresi sebagaimana ditetapkan dalam 

hukum internasional. 

e. Negara berkewajiban positif untuk memfasilitasi akses universal 
terhadap internet. Setidaknya, negara harus: 

i. Memberlakukan mekanisme regulasi – yang dapat mencakup rezim 
penentuan harga (pricing), persyaratan layanan universal dan 

perjanjian pemberian izin– yang mendorong akses lebih luas 

terhadap internet, termasuk bagi masyarakat miskin dan di 

wilayah paling jauh (last mile) dari wilayah terpencil. 

ii. Memberikan dukungan langsung untuk memfasilitasi akses, 

termasuk dengan mendirikan pusat-pusat TIK berbasis 

masyarakat dan poin akses publikasinya. 

iii. Mempromosikan kesadaran yang layak mengenai bagaimana cara 
menggunakan internet serta manfaat yang dapat diberikan, 

khususnya bagi kalangan miskin, anak-anak dan orang tua, 

serta masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi. 

iv. Menerapkan upaya khusus untuk memastikan terjadinya akses 

internet yang merata bagi orang-orang berkebutuhan khusus 

maupun cacat. 

f. Untuk menerapkan hal-hal di atas, negara harus mengadopsi suatu 
rencana aksi multi-tahun yang mendetil untuk meningkatkan akses 

terhadap internet yang mencakup target-target yang jelas dan 

spesifik, serta standar transparansi, pelaporan publik dan sistem 

pengawasan (monitoring).  

 

Dari perspektif komparatif, harus dipahami pula bawa sejumlah negara 

telah  mengakui dengan  tegas hak atas akses kepada internet dalam 

legislasi nasionalnya atau dengan cara lain. Misalnya, Dewan 

Konstitusi Prancis (Conseil Constitutionnel) menyatakan bahwa akses 

internet merupakan hak fundamental pada 2009. Di Finlandia, suatu 

keputusan telah disahkan pada 2009 yang menyatakan bahwa setiap 

koneksi internet harus memiliki kecepatan setidaknya satu megabit per 
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detik. Akses terhadap internet juga telah diakui sebagai salah satu 

hak asasi manusia dasar di Estonia sejak 2000. 

 

 

Perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di hukum domestik  

 

Sistem hukum Indonesia didasarkan pada tiga sumber hukum: hukum adat, 

yang didasarkan pada ”kebiasaan” atau “tradisi”; hukum Islam; dan 

hukum kolonial Belanda.39 Sistem peradilan adat dihapuskan secara 

formal pada 1951;40  namun sejumlah hukum adat masih diakui oleh 

pemerintah sebagai hukum yang sah,41 khususnya sebagai cara untuk 

resolusi sengketa di pedesaan. Setelah Indonesia merdeka dari Belanda 

pada Bulan Agustus 1945,  undang-undang dasarnya didasarkan pada 

aturan hukum dan peradilan Indonesia;42 undang-undang Belanda tetap 

berlaku kecuali jika terbukti tidak sesuai dengan Undang-undang 

Dasar.43 

 

Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia 

Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998, yang memperkenalkan Piagam Hak Asasi 

Manusia Indonesia, melindungi hak atas kebebasan berekspresi dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

 

 Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.  (Pasal 

14); 

 Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 
(Pasal 19); 

 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya. (Pasal 20); 

 Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Pasal 

21); 

 Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.  

(Pasal 42). 

 

Lebih jauh lagi, pada bulan September 1999, Indonesia mengadopsi UU 

No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.44 Pembukaan undang-undang ini 

                         

39
 US Library of Congress,

 
“Indonesia: a Country Study”, Federal Research Division, p. 

xxxvi, tersedia di http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/idtoc.html 

40
 Ibid., p. 244. 

41
 Ibid., p. 131. 

42
 Benny S. Tabalujan, “The Indonesian Legal System: An Overview,” 2 Desember 2002; 

tersedia di http://www.llrx.com/features/indonesia.htm 

43
 US Library of Congress, op.cit., p. 244. 

44
 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; tersedia di 

http://www.asiapacificforum.net/members/full-members/indonesia/downloads/legal-

framework/indonesiaact.pdf 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/idtoc.html
http://www.llrx.com/features/indonesia.htm
http://www.asiapacificforum.net/members/full-members/indonesia/downloads/legal-framework/indonesiaact.pdf
http://www.asiapacificforum.net/members/full-members/indonesia/downloads/legal-framework/indonesiaact.pdf
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menyatakan bahwa Indonesia sebagai anggota PBB memiliki tanggung 

jawab moral dan hukum untuk menghormati dan mengimplementasikan 

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen 

hak asasi manusia internasional lainnya. Terkait dengan hak atas 

kebebasan berekspresi, undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap 

orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum (Pasal 25). 

 

 

UUD 1945 

UUD 1945 telah diamandemen empat kali antara tahun 1999 dan 2002, dan 

ketentuan-ketentuan terkait hak asasi manusia dimasukkan selama 

amandemen kedua pada tahun 2000. Meskipun undang-undang yang terkait 

dengan hak asasi manusia sudah ada pada saat itu, para pejuang hak 

asasi manusia berpendapat bahwa diperlukan suatu perlindungan 

konstitusional yang lebih kuat.45  

 

Ketentuan-letentuan yang melindungi hak asasi manusia  sebagian besar 

diambil dari DUHAM46 dan  dan dinyatakan pada Bab XA, Pasal 28A hingga 28J, 

yang mencakup hak atas kebebasan beragama (Pasal 28E(2)), hak atas kebebasan 

berekspresi (Pasal 28E(3)), hak atas kebebasan berserikat (Pasal 28E(3)), 

dan hak atas akses informasi (Pasal 28F).47 

 

                         

45
 Denny Indrayana, “Indonesian Constitutional Reform 1999-2000”, Kompas Book 

Publishing (Desember 2008), hal. 162; tersedia di http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-

1522-1-30.pdf?110815050513 

46
 Ibid., hal. 163. 

47
 UUD 1945, 1954; tersedia di 

http://www.embassyofindonesia.org/about/pdf/IndonesianConstitution.pdf 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-1522-1-30.pdf?110815050513
http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-1522-1-30.pdf?110815050513
http://www.embassyofindonesia.org/about/pdf/IndonesianConstitution.pdf


Maret 2013 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org 

– +44 20 7324 2500 

Page 23 of 53 

Undang-undang dan praktik yang 

terkait dengan pengaturan 

konten online di Indonesia 

 

Pembatasan konten 

 

Instrumen utama untuk pengaturan konten online adalah UU No.11/2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diadopsi pada 21 

April 200848, yang merupakan hukum pertama yang mengatur hal ini di 

Indonesia. 

 

Bab VII dari UU ITE mencantumkan semua tindakan yang dilarang, yang 

mencakup mendistribusikan, memindahkan atau menyebabkan dapat 

diaksesnya rekaman berbentuk elektronik dengan sepengetahuan dan 

tanpa izin yang mengandung: 

 pelanggaran kesopanan (Pasal 27(1)); 

 perjudian (Pasal 27(2)); 

 pencemaran nama baik dan/atau penistakan (Pasal 27(3)); dan 

 Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27(4)). 

 

Selain itu, Pasal 30-37 UU ITE melarang pengaksesan sistem elektronik 

secara tidak berhak (unlawfully); menerima secara ilegal informasi 

dan rekaman (record) elektronik, peretasan (hacking), pelanggaran 

(breaching) atau pembobolan (trespassing) terhadap sistem keamanan; 

penyadapan (wiretapping) atau intersepsi (interception) yang tidak 

berhak terhadap informasi elektronik; pengubahan atau penghapusan 

informasi elektronik yang tidak berhak; mengeluarkan informasi 

rahasia ke publik; menghalangi fungsi sistem elektronik secara tidak 

berhak; dan secara tidak berhak memproduksi dan menjual atau 

memindahkan informasi. 

 

Bab XI UU ITE menyatakan hukuman-hukuman atas pelanggaran di atas, 

dengan hukuman penjara maksimal berkisar antara enam hingga dua belas 

tahun bergantung dari pelanggaran mana yang dilakukan. Hukuman untuk 

pelanggaran yang terkait dengan Pasal 27 (1) UU ITE dapat 

ditingkatkan hingga sepertiganya jika tindakan tersebut melibatkan 

eksploitasi anak-anak, dan hukuman atas pelanggaran yang terkait 

dengan Psal 30-37 dapat ditingkatkan hingga dua pertiganya jika 

pelanggaran tersebut diarahkan kepada pemerintah, layanan publik, 

atau badan-badan strategis (misalnya institusi perbankan, institusi  

internasional).  

 

                         

48
 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; tersedia di 

http://www.scribd.com/doc/6486602/Law-No-11-of-2008-Electronic-Information-and-

Transactions-Indonesia-Wishnu-Basuki 

http://www.scribd.com/doc/6486602/Law-No-11-of-2008-Electronic-Information-and-Transactions-Indonesia-Wishnu-Basuki
http://www.scribd.com/doc/6486602/Law-No-11-of-2008-Electronic-Information-and-Transactions-Indonesia-Wishnu-Basuki
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Lebih lanjut, UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi
49
 berlaku untuk “ 

setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap 

informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, 

dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 

elektromagnetik lainnya” (Pasal 1(1)).  

 

Meskipun UU Telekomunikasi tidak merujuk kepada internet secara 

khusus, undang-undang tersebut tercakup dalam definisi ini. Pasal 21 

UU Telekomunikasi melarang operator telekomunikasi untuk “terlibat 

dalam kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan 

dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum”; 

pelanggaran jenis ini dapat dihukum dengan “pencabutan izin.”
50
 Dengan 

kata lain, pemerintah dapat menarik izin jika ISP gagal mematuhi UU 

tersebut.
51
 

Regulasi konten lebih lanjut dicantumkan dalam undang-undang khusus.  

 

Pornografi 

Ketersediaan materi pornografi online telah  memicu kontroversi 

signifikan di Indonesia. Penyebaran konten yang mengandung elemen-

elemen pornografi dilarang di banyak undng-undang, termasuk UU ITE 

dan UU No.44/2008 tentang Pornografi (UU Anti-Pornografi).52 

Sebagaimana dinyatakan di atas, Pasal 27(1) UU ITE melarang 

distribusi dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya 

konten yang “melanggar kesusilaan.” Ketentuan yang multi interpretasi 

ini telah digunakan berulang kali untuk menghukum penyedian dan 

pengguna konten pornografi di internet.  

 

Banyak orang yang telah dituntut  atas pelanggaran yang didefinisikan 

secara luas di bawah UU Anti-Pornografi, yang mendefinisikan 

pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, fotografi, teks, 

suara, bunyi, gambar, gerakan, animasi, kartun, percakapan, sikap 

(gesture), atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media 

komunikasi dan/atau penampilan di muka umum, yang mengandung 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma 

kesusilaan di masyarakat.”53 Pasal 4 UU Anti-Pornografi menggambarkan 

materi pornografi sebagai materi yang mengandung persetubuhan, 

kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan atau suatu pemaparan 

                         

49
 UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi; tersedia di 

http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_No.36_Telekomunikasi_.pdf 

50
 Pasal 45 UU Telekomunikasi. 

51
 Okezone, “Depkominfo Cabut Izin 11 ISP,” 22 Juli 2009; tersedia di 

http://techno.okezone.com/read/2009/07/22/54/241035/depkominfo-cabut-izin-11-isp 

52
 UU No. 44/2008 tentang Pornografi; tersedia di 

http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peraturan/UU_No.44-2008.pdf 

53
 Ibid., Pasal 1(1). 

http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_No.36_Telekomunikasi_.pdf
http://techno.okezone.com/read/2009/07/22/54/241035/depkominfo-cabut-izin-11-isp
http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peraturan/UU_No.44-2008.pdf
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ketelanjangan tersirat, masturbasi atau onani, alat kelamin dan 

pornografi anak.  

 

Pasal 1(2) UU Anti-Pornografi dengan tegas menyatakan internet 

sebagai media di mana layanan pornografi dapat tersedia, dan Pasal 5 

melarang pengunduhan pornografi. Pelanggaran atas UU Anti-Pornografi 

diganjar dengan hukuman penjara 6 bulan hingga 15 tahun dan/atau 

denda antara 250 juta hingga 7,5 milyar rupiah, tergantung pasal yang 

dilanggar.  

 

Pornografi dilarang lebih lanjut di bawah Pasal 21 UU No.36/1999 

tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Pasal 282 KUHP.54 

Sebagaimana dinyatakan di atas, UU Telekomunikasi melarang operator 

telekomunikasi untuk terlibat dalam  

kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan 

dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika memperjelas lebih lanjut bahwa 

ISP yang dianggap menyebarkan pornografi akan dicabut izinnya.55 

 

Selain itu, KUHP juga menyatakan bahwa:  

 

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 

umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya 

melanggar kesusilaan, [...] diancam dengan pidana penjara paling 

lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat 

ribu lima ratus rupiah. 

 

 

Hukuman ini dapat ditingkatkan  hingga dua tahun delapan bulan atau 

denda sebesar tujuh puluh lima ribu rupiah “jika  pelanggaran 

kesusilaan tersebut dijadikan pelaku sebagai mata pencarian atau 

sebagai kebiasaan.”
56
 

 

Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas telah diterapkan 

dalam banyak kasus yang mengarah kepada banyak perkembangan lebih 

lanjut: 

 

 Kasus yang paling terkenal terkait pornografi online adalah yang 

melibatkan penyanyi pop Nazril Irham (juga dikenal sebagai 

‘Ariel’), yang video porno yang dibuatnya disebarkan di internet 

tanpa persetujuannya pada Juni 2010.57 Ariel dituntut atas UU 

                         

54
 Indonesian Penal Code; tersedia di http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=3ffc09ae2&skip=0&query=Indonesian%20P

enal%20Code  

55
 Republika, “Menkominfo Ancam Cabut Izin ISP Penyebar Pornografi,” 16 Juli 2010; 

tersedia di http://www.republika.co.id/berita/breaking-

news/nusantara/10/07/16/124904-menkominfo-ancam-cabut-izin-isp-penyebar-pornografi 

56
 Ibid., Pasal 282(3). 

57
 BBC News, “Indonesian star Nazril Irham in sex tape probe,” 22 Juni 2010; tersedia 

di http://www.bbc.co.uk/news/10373286 
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Anti-Pornografi dan dihukum tiga setengah tahun penjara dan denda 

28.000 USD.58 Ariel bebas bersyarat pada 21 September 2012 setelah 

menjalani dua pertiga masa hukuman penjaranya.59 Vonis Ariel ini 

merupakan contoh komitmen pemerintah Indonesia untuk membatasi 

peredaran konten yang dianggap tidak layak.  

 

 Kasus Ariel membuat banyak pejabat pemerintah berjanji untuk 

menerapkan kontrol lebih ketat atas internet untuk melindungi 

‘moralitas’. Akan tetapi, kampanye yang menargetkan konten 

elketronik yang ‘tidak layak’ telah membawa dampak yang 

signifikan terhadap hak atas kebebasan bereskpresi di Indonesia 

dan telah menyebabkan sejumlah tindak penyerangan serius, seperti 

penggrebekan polisi di  sejumlah sekolah menengah di Jawa Timur 

untuk mencari konten pornografi di telepon genggam pelajar.60 

 

 Vonis Ariel juga memicu kampanye penyaringan internet oleh 

Menkominfo Tifatul Sembiring yang memblokir akses  terhadap 

website pornografi selama bulan suci Ramadhan pada 2010.61 Dalam 

sebuah konferensi pers untuk mengumuman kampanye tersebut pada 

Agustus 2010, Sembirig menyatakan bahwa  telah terdapat 200 ISP 

di Indonesia yang sudah sepakat pada bulan sebelumnya untuk 

memblokir situs yang mengandung konten seksual dan 

ketelanjangan.62 

 

 Pemerintah telah melanjutkan upaya mereka untuk memblokir akses 

terhadap materi yang mereka anggap pornografi di internet 

beberapa saat sebelum Ramadhan di setiap tahunnya.63 Pemerintah 

juga memberikan tekanan kepada para penyedia layanan seperti 

Research in Motion (RIM) Ltd.  untuk berkomitmen menyaring konten 

pada telepon genggam.64 Setelah  tekanan tanpa henti dari 

                         

58
 Wall Street Journal Southeast Asia, “Peterpan Star Released from Indonesian Prison 

After Sex-Tape Scandal,” 23 Juli 2012; tersedia di 

http://blogs.wsj.com/searealtime/2012/07/23/peterpan-star-released-from-indonesian-

prison-after-sex-tape-scandal/ 

59
 Republika, “Masa Percobaan Ariel Sampai 2014,” 23 Juli 2012; tersedia di 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/23/m7lg77-masa-percobaan-

ariel-sampai-2014 

60
 Sydney Morning Herald, “Police Raid Schools for Porn Video,” 15 Juni 2010; 

tersedia di http://www.smh.com.au/world/police-raid-schools-for-porn-video-20100614-

ya9c.html 

61
 The Age, “Indonesia to crack down on porn over Ramadan,” 1 Agustus 2010; tersedia 

di http://news.theage.com.au/breaking-news-technology/indonesia-to-crack-down-on-

porn-over-ramadan-20100811-11yg4.html 

62
 Ibid. 

63
 CNET, “Indonesia Shuts Down 1 Million Porn Sites,” 19 Juli 2012; tersedia di 

http://news.cnet.com/8301-1023_3-57476330-93/indonesia-shuts-down-1-million-porn-web-

sites/ 

64
 Bloomberg, “RIM Says Committed to Indonesia, Will Block Porn on Blackberrys,” 17 

http://blogs.wsj.com/searealtime/2012/07/23/peterpan-star-released-from-indonesian-prison-after-sex-tape-scandal/
http://blogs.wsj.com/searealtime/2012/07/23/peterpan-star-released-from-indonesian-prison-after-sex-tape-scandal/
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/23/m7lg77-masa-percobaan-ariel-sampai-2014
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/23/m7lg77-masa-percobaan-ariel-sampai-2014
http://www.smh.com.au/world/police-raid-schools-for-porn-video-20100614-ya9c.html
http://www.smh.com.au/world/police-raid-schools-for-porn-video-20100614-ya9c.html
http://news.theage.com.au/breaking-news-technology/indonesia-to-crack-down-on-porn-over-ramadan-20100811-11yg4.html
http://news.theage.com.au/breaking-news-technology/indonesia-to-crack-down-on-porn-over-ramadan-20100811-11yg4.html
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57476330-93/indonesia-shuts-down-1-million-porn-web-sites/
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57476330-93/indonesia-shuts-down-1-million-porn-web-sites/
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pemerintah Indonesia, RIM Ltd. akhirnya mengumumkan pada Bulan 

Januari 2012 bahwa perusahaan tersebut akan menyaring konten 

pornografi untuk para pengguna telepon pintar (smartphone) 

Blackberry di Indonesia.65 

 

 

Pengobaran kebencian 

Pengaturan pengobaran kebencian adalah salah satu area yang menjadi 

sasaran legislasi dan implementasinya. 

 

Pengobaran kebencian dilarang secara luas dalam Pasal 156 KUHP 

menyatakan::  

 

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan 
terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah..  

 

Kata kunci dalam pelarangan ini, seperti “perasaan permusuhan”, 

“kebencian” atau ”penghinaan” tidak didefinisikan. Kata “kelompok” 

dalam pasal tersebut merujuk kepada bagian-baian dari masyarakat 

Indonesia yang membedakan diri mereka dari bagian masyarakat lain 

berdasarkan ras, negara/tempat lahir, agama,66 keturunan, kebangsaan 

atau atau kedudukan menurut hukum tata negara. Hukuman ini dapat ditingkatkan 

menjadi lima tahun jika seseorang yang secara terbuka megekspresikan 

atau melakukan tindakan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Pasal 156a). 

 

Lebih jauh lagi, Pasal 157(1) UU Pidana merujuk kepada penyebaran, 

atau mempertunjukkan terbuka, setiap tulisan atau penggambaran di 

muka umum yang mengandung pernyataan di mana rasa permusuhan, 

kebencian atau penghinaan terhadap atau di antara golongan-golongan 

masyarakat. Pelaku kejahatan yang disebut di dalam Pasal 157 (1) ini 

diancam hukuman penjara maksimal dua setengah tahun.  Larangan lebih 

lanjut tercantum dalam UU ITE.
67
.  

                                                                              

Januari 2011; tersedia di http://www.bloomberg.com/news/2011-01-17/rim-says-

committed-to-indonesia-will-block-porn-on-blackberrys.html 

65
 See Detikinet, “RIM Yakin Sudah Turuti Permintaan Pemerintah,” 20 Januari 2012; 

tersedia di: http://inet.detik.com/read/2011/01/20/140843/1550611/328/rim-yakin-

sudah-turuti-permintaan-pemerintah 

66
 Perlu dicatat bahwa Konstitusi Indonesia mengakui kebebasan beragama. Namun 

demikian, hanya enam agama yang diakui secara formal oleh pemerintah. (lihat: UU No. 

1/PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Pencegahan dan/atau Penodaan Agama; 

tersedia di http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf).  
67
 Di bawah Pasal 28(2) UU ITE, setiap orang yang menyebabkan tersedianya atau 

mendistribusikan secara elektronik informasi yang mengandung penodaan “yang bertujuan 

untuk menyebarluaskan kebencian atau perpecahan kepada individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan kelompok etnis, agama, ras, dan antar kelompok” 

diancam dengan hukuman enam tahun penjara.  

 

http://www.bloomberg.com/news/2011-01-17/rim-says-committed-to-indonesia-will-block-porn-on-blackberrys.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-17/rim-says-committed-to-indonesia-will-block-porn-on-blackberrys.html
http://inet.detik.com/read/2011/01/20/140843/1550611/328/rim-yakin-sudah-turuti-permintaan-pemerintah
http://inet.detik.com/read/2011/01/20/140843/1550611/328/rim-yakin-sudah-turuti-permintaan-pemerintah
http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf
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Sejauh ini sudah terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan masalah 

dalam penerapan undang-undang ini, misalnya: 

 

 Kasus 'Koboy Cina Pimpin Jakarta’68: Pada 12 Agustus 2012, sebuah 

video diunggah di YouTube yang mengandung ancaman yang ditujukan 

kepada  WNI keturunan Tionghoa melarang mereka untuk memberi 

suara dalam putaran kedua dan akhir pemilihan gubernur Jakarta. 

Dalam video tersebut, seorang pria bertopeng mengatakan bahwa 

warga Tionghoa akan mengalami bencana yang sama seperti 

kerusuhan Mei 199869 jika mereka berpartisipasi dalam pemilihan 

2012. Menurut pemerintah, orang yang berada di belakang video 

tersebut bertanggung jawab di bawah Pasal 27 dan 28 UU ITE;70 

akan tetapi mereka belum berhasil mengidentifikasi pembuatnya. 

Atas tekanan Kemkominfo, Google menghapus video tersebut pada 23 

Agustus 2012.71 

 
 

 

 

(Potongan klip yang “menyerang” etnis Tionghoa selama pemilu gubernur Jakarta 2012) 

 

                         

68
 Judul dalam bahasa Inggris:“Chinese Cowboy to Lead Jakarta.”  

69
 Samsu R. Panggabean, “Anti-Chinese Riots in Late 20

th
 Century Indonesia”, World 

Development 39/2 (2011), p. 231-241; tersedia di 

http://www.benjaminbsmith.net/uploads/9/0/0/6/9006393/panggabean.smith.wd.pdf  
70
  Kompas, “Polisi Buru Penggunggah Video Koboy China,” 24 Agustus 2012; tersedia di 

http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/18030579/Polisi.Buru.Pengunggah.Video.Kobo

y.China. 
71
  Kompas, “Menkominfo: Video Rasial Pilkada DKI Sudah Dicabut,” 23 Agustus 2012; 

tersedia di   

http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/20464221/Menkominfo.Video.Rasial.Pilkada.D

KI.Sudah.Dicabut  

 

http://www.benjaminbsmith.net/uploads/9/0/0/6/9006393/panggabean.smith.wd.pdf
http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/18030579/Polisi.Buru.Pengunggah.Video.Koboy.China
http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/18030579/Polisi.Buru.Pengunggah.Video.Koboy.China
http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/20464221/Menkominfo.Video.Rasial.Pilkada.DKI.Sudah.Dicabut
http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/20464221/Menkominfo.Video.Rasial.Pilkada.DKI.Sudah.Dicabut
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 Kasus Ahmadiyah: otoritas penegak hukum seringkali tidak 

bersedia memeriksa kasus di mana agama dan etnis minoritas 

menjadi targetnya. Misalnya, pada Februari 2008, Sobri Lubis, 

Sekjen FPI,  menyerukan kepada ratusan pengikutnya  untuk 

membunuh anggota Ahmadiyah, suatu sekte Islam minoritas yang 

telah berulangkali dilecehkan dan diserang oleh militan Islam.72 

Video ucapan/ujaran ini disebarkan secara luas di Internet. Akan 

tetapi insiden ini berlalu begitu saja tanpa adanya tindakan 

atau investigasi dari pemerintah.  

 

 

Penistaan/Pencemaran Nama Baik 

Ketentuan dan hukuman atas hujatan disediakan di bawah UU ITE dan 

KUHP (pada Pasal 207-208, 310-21, dan 335). Para pejabat publik telah 

menggunakan ketentuan-ketentuan ini untuk membungkam suara kritis, 

termasuk komplain atau laporan mengenai korupsi dan pelanggaran oleh 

pemerintah. 

 

Pasal 27(3) UU ITE mengkriminalkan siapapun  yang membuat tersedianya 

atau mendistribusikan informasi yang mengandung penghinaan atau 

pencemaran nama baik secara elektronik , dan jika terbukti bersalah, 

hukumannya adalah maksimal enam tahun penjara. 

 

KUHP mengkriminalkan tindakan penghujatan73, pencemaran nama baik yang 

dipublikasikan74, dan fitnah.75 Ketentuan-ketentuan ini juga digunakan 

untuk ucapan/ujaran online. 

 

 Kasus Prita: Salah satu kasus terkait pencemaran nama baik 

online yang paling terkenal adalah penuntutan terhadap Prita 

Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jakarta, 

karena tuntutan yang dilakukan oleh RS Internasional Omni. 

 

                         

72
Penyerahan pernyataan bersama dari Human Rights Working Group (HRWG), LBH Jakarta 

(Jakarta Legal Aid Institute), The Wahid Institute, The Indonesia Legal Resource 

Center (ILRC), Setara Institute, ELSAM, and Center for Marginalized Communities 

Studies (CMARs) to the UPR of Indonesia, 13
th
 Session, Annex 2; tersedia di 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/JS8_UPR_IDN_S13_2012_JointSu

bmission8_Annex2_E.pdf  
73
 .” Di bawah Pasal 310 ayat 1 dinyatakan bahwa “ 

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah..”  
74
 Tindak pidana fitnah didefinisikan sebagai berikut: “Jika seseorang terbukti 

bersalah melakukan fitnah, maka orang tersebut diancam hukuman penjara satu tahun 

empat bulan, atau tiga ratus rupiah.”  
75
Pasal 311 menyatakan bahwa “ 

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang 

dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, 

maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun..” 

 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/JS8_UPR_IDN_S13_2012_JointSubmission8_Annex2_E.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/JS8_UPR_IDN_S13_2012_JointSubmission8_Annex2_E.pdf


Maret 2013 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org 

– +44 20 7324 2500 

Page 30 of 53 

Pada 2009, Prita mengkomunikasikan 

kekecewaannya terhadap pelayanan RS 

Omni kepada kawan-kawannya melalui 

email. Email ini kemudian 

diteruskan dan  diedarkan melalui 

mailing-list elektronik dan 

diposting online.  Para direktur 

rumah sakit Omni kemudian menuntut 

Prita atas tuduhan 

penistaan/pencemaran nama baik.
76
 

Prita juga dituntut secara pidana 

di bawah Pasal 27(3) UU ITE dan 

Pasal 311 KUHP. Masyarakat kemudian 

memprotes kasus ini, dan muncullah 

kampanye Facebook berjudul “Satu 

Juta Dukungan untuk Prita”. Selama 

masa pengadilan Prita, lima 

organisasi masyarakat sipil secara 

bersama-sama memberikan brief 

amicus curiae kepada Pengadilan 

Negeri Tanggerang yang hearing kasus tersebut.
77
 Pengadilan 

awalnya menganggap Prita bersalah dalam kasus perdata dan 

memerintahkannya untuk membayar Rp.204 juta rupiah (kurang lebih 

USD 22.000) kepada Omni Internasional.
78
 Masyarakat kemudian  

melakukan kampanye pengumpulan dana secara online berjudul “Koin 

untuk Prita” untuk membantunya membayar denda tersebut.
79
 Prita  

kemudian mengajukan banding kepada Mahkamah Agung dan kemudian 

dibebaskan dari seluruh tuduhan perdata pada September 2010. 

 

 

Pada saat yang bersamaan, Prita menjalani proses pidana: Ia 

kemudian diputus bersalah pada Juni 2011 dan diberikan  

penangguhan hukuman enam bulan penjara karena kelakuan baik.80 

Akan tetapi setelah banding pada 2012, Mahkamah Agung akhirnya 

                         

76
  Firdaus Cahyadi, “Online Activism: Perlu Terobosan Baru!”, Satudunia Foundation 

(2011); tersedia di http://www.satudunia.net/content/indepth-report-online-activism-

perlu-terobosan-baru   
77
  ELSAM, IMDLN, ICJR, PBHI, YLBHI, “Amicus Curiae: Prita Mulyasari vs Indonesia 

Republic”; tersedia di http://www.elsam.or.id/images/uploads/prita.pdf  

78
 Merlyna Lim, “@crossroads: Democratization & Corporatization of Media in 

Indonesia”, diterbitkan bersama oleh Participatory Media Lab dan Ford Foundation 

(2011), hal. 19; tersedia di 

http://participatorymedia.lab.asu.edu/files/Lim_Media_Ford_2011.pdf 

79
 Ibid 

80
 Keputusan Mahkamah Agung No. 822 Tahun 1970 K/PID.SUS/2010; tersedia di 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d7ed5eb923fcf4af12c9bc460c4b2765 

 

http://www.satudunia.net/content/indepth-report-online-activism-perlu-terobosan-baru
http://www.satudunia.net/content/indepth-report-online-activism-perlu-terobosan-baru
http://www.elsam.or.id/images/uploads/prita.pdf
http://participatorymedia.lab.asu.edu/files/Lim_Media_Ford_2011.pdf
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d7ed5eb923fcf4af12c9bc460c4b2765
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membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya dan membatalkan 

tuntutan pidana tersebut.81 

 

 Kasus Musni Umar: Pada 2011, Musni Umar, mantan kepala komite 

sekolah di salah satu SMU negeri ternama di Jakarta dituntut 

atas pencemaran nama baik di bawah Pasal 27(3) UU ITE dan Pasal 

310 UU Pidana.82 Musni menulis di blognya bahwa tidak ada 

transparansi dan akuntabilitas dalam cara pengelolaan uang 

sekolah,83  dan ia menuduh bawa para pejabat manajemen senior  

telah menggelapkan beberapa juta rupiah per bulan dari dana 

sekolah. Musni menyatakan bahwa Kepala Sekolah telah 

menggelapkan dana sebesar Rp. 1,2 milyar dari uang sekolah.84 

Kasus ini masih berlangsung hingga saat ini.  

 

 

Penghujatan 

Beberapa undang-undang Indonesia melarang penghujatan atau “penodaan 

agama”. Undang-undang yang dimaksud mencakup Undang-undang 

No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Pelecehan Agama dan/atau Penodaan 

Agama85 (Keputusan Presiden): Pasal 156(a) KUHP, yang dibuat oleh 

Keputusan Presiden (Pasal 4); dan Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Hakim Agung dan Menteri Dalam Negeri RI tentang Peringatan dan 

Instruksi kepada para Pengikut, Anggota dan/atau Pemimpin Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Anggota Masyarakat86 (Keputusan 

Bersama), yang diadopsi sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden.  

 

Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut menyatakan: 

 

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan 
dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan 
kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 
 

                         

81
 Detikcom, “MA Kabulkan PK, Prita Bebas!” 17 September 2012;  tersedia di 

http://news.detik.com/read/2012/09/17/173038/2022750/10/ma-kabulkan-pk-prita-bebas 

82
 Merdeka, “Kasus pencemaran nama baik, Musni Umar siap ditahan,” 5 Juli 2012; 

tersedia di http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencemaran-nama-baik-musni-umar-

siap-ditahan.html   

83
 Musni Umar blog, “Teladani Kejujuran Rasulullah SAW Dalam Memimpin Sekolah,” 15 

Februari 2011; tersedia di http://musniumar.wordpress.com/2011/02/15/dr-musni-umar-

teladani-kejujuran-rasulullah-saw-dalam-memimpin-sekolah/ 

84
 Jakarta Globe, “Corruption Whistle-Blower Accused of Libel,” 4 Juli 2012; tersedia 

di http://thejakartaglobe.com/lawandorder/corruption-whistle-blower-accused-of-

libel/528233 

85
 UU No.1/1965 tentang Pencegahan Abuse dan/atau Penodaan Agama (Penjelasan di 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.2726). 

86
 Diundangkan di Jakarta, pada 9 Juni 2008. 

http://news.detik.com/read/2012/09/17/173038/2022750/10/ma-kabulkan-pk-prita-bebas
http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencemaran-nama-baik-musni-umar-siap-ditahan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencemaran-nama-baik-musni-umar-siap-ditahan.html
http://musniumar.wordpress.com/2011/02/15/dr-musni-umar-teladani-kejujuran-rasulullah-saw-dalam-memimpin-sekolah/
http://musniumar.wordpress.com/2011/02/15/dr-musni-umar-teladani-kejujuran-rasulullah-saw-dalam-memimpin-sekolah/
http://thejakartaglobe.com/lawandorder/corruption-whistle-blower-accused-of-libel/528233
http://thejakartaglobe.com/lawandorder/corruption-whistle-blower-accused-of-libel/528233
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Keputusan Presiden tersebut juga menciptakan suatu ketentuan baru, 

yaitu Pasal 156 (a)  KUHP yang mengandung ancaman hukuman penjara 

lima tahun  “barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan 

atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa..”  

 

Selain itu, Keputusan Bersama tersebut juga menyatakan di Pasal 3:  

 

Memperingatkan dan memerintahkan kepada para pengikut, anggota dan/atau 

pemimpin JAI, karena mereka menyatakan sebagai pemeluk agama Islam, 

untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang 

dari ajaran Islam, termasuk penyebaran ideologi yang meyakini adanya 

nabi dan ajarannya setelah Nabi Muhammad. 

 

Lebih lanjut, Pasal 4 menyatakan bahwa “memperingatkan dan 

memerintahkan para anggota masyarakat untuk memelihara dan menjaga 

harmoni di antara para pemeluk agama yang berbeda dan ketentraman di 

masyarakat dengan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum terhadap 

pemeluk, anggota dan/atau pimpinan JAI” (Pasal 4). Pelanggaran 

terhadap ketentuan ini diancam sanksi sesuai dengan KUHP.  

 

ARTICLE 19 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan ini secara 

fundamental tidak sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia 

internasional Indonesia tentang kebebasan berekspresi, kebebasan 

berpikir, kesadaran dan agama serta kesetaraan. Standar-standar hak 

asasi manusia internasinoal tidak dan tidak seharusnya hanya 

melindungi agama itu sendiri, namun juga inidividu dan kelompok dari 

diskriminasi dan  pelecehan berdasarkan agama atau etnisnya. Sistem 

kepercayaan itu sendiri tidak boleh dikeluarkan dari debat, komentar 

atau bahkan kritik tajam, baik internal maupun eksternal. Lebih 

lanjut, undang-undang ini kontraproduktif dan rentan disalahgunakan 

dan digunakan untuk merugikan agama minoritas yang dikatakan akan 

dilindungi.  

  

Undang-undang tersebut juga seringkali digunakan untuk menarget 

ucapan/ujaran online. Misalnya:  

 

 Kasus Fitna: Pada bulan April 2008, Pemerintah Indonesia meminta 

Youtube menghapus video Fitna,87 sebuah film yang memicu 

kontroversi luar biasa di Indonesia. Film tersebut dibahas di 

berbagai blog yang  mencantumkan link ke  video tersebut, 

walaupun sebagian masyarakat Indonesia menganggapnya sebagai 

penghujatan dan ofensif. Setelah YouTube menolak menghapusnya,88 

                         

87
 CNN, “Indonesia block YouTube to protest Islam film,” 8 April 2008; tersedia di 

http://articles.cnn.com/2008-04-08/world/indonesia.youtube_1_geert-wilders-dutch-

parliament-youtube?_s=PM:WORLD 

88
 Kompas, “Indonesia Blokir Youtube,” 7 April 2008; tersedia di 

http://nasional.kompas.com/read/2008/04/07/10341640/Indonesia.Blokir.YouTube 

http://articles.cnn.com/2008-04-08/world/indonesia.youtube_1_geert-wilders-dutch-parliament-youtube?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/2008-04-08/world/indonesia.youtube_1_geert-wilders-dutch-parliament-youtube?_s=PM:WORLD
http://nasional.kompas.com/read/2008/04/07/10341640/Indonesia.Blokir.YouTube
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Menkominfo saat itu, Muhammad Nuh, meminta Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII)  untuk mengkoordinasi pemblokiran 

akses  kepada website dan blog apapun di mana film tersebut 

dipublikasikan oleh seluruh ISP di Indonesia.89 Jika melanggar, 

Kemkominfo akan  mencabut izin operasi ISP  yang bersangkutan.90 

Namun peraturan tersebut beberapa hari kemudian dicabut dan Wakil 

Ketua APJII dilaporkan  mengatakan bahwa hanya beberapa halaman 

spesifik yang menunjukkan film tersebut yang akan diblokir.91 

 

 Kasus kartun Nabi Muhammad: Pada 2008, kartun Nabi Muhammad 

diposting di sebuah blog Wordpress.92 Menurut Menkominfo, kartun 

tersebut menghina Islam dan Kementerian meminta Wordpress untuk 

memblokirnya.93  Majelis Ulama Indonesia juga mengutuk blogger 

tersebut.94 Setelah menerima banyak protes, Wordpress menutup akun 

tersebut karena “pelanggaran atas ketentuan layanannya.”95 Akan 

tetapi pada 2009, kartun tersebut muncul kembali di sebuah blog 

yang dihosting oleh Blogspot.96 Kemkominfo kemudian menulis surat 

yang meminta ISP untuk memblokir akses kepada blog tersebut,97 dan 

menyatakan bahwa blog tersebut mengandung ekspresi kebencian 

(hate speech), hinaan dan informasi yang salah tentang Islam.  

 

                         

89
  Perintah tersebut dibuat berdasarkan Surat Edaran No. 84/M.KOMINFO/04/08. 

90
 Detikcom, “Ditjen Postel: Tak Blokir Fitna, Izin Penyelenggaraan Dicabut!,” 7 

April 2008; tersedia di 

http://inet.detik.com/read/2008/04/07/084559/919153/399/ditjen-postel-tak-blokir-

fitna-izin-penyelenggaraan-dicabut?id771108bcj 

91
 Global Advocacy Online, “Indonesia blocks YouTube over ‘Fitna’ movie,” 5 September 

2008; tersedia di http://advocacy.globalvoicesonline.org/2008/04/05/indonesia-blocks-

youtube-over-fitna-the-movie/ 

92
 Nama situs blog tersebut adalah http://lapotuak.wordpress.com namun saat ini sudah 

dihapus. 

93
 Detikcom, “Depkominfo Minta Wordpress Blokir Komik Nabi Muhammad,” 19 November 

2008; tersedia di http://news.detik.com/read/2008/11/19/105942/1039427/10/depkominfo-

minta-wordpress-blokir-komik-nabi-muhammad 

94
 Detikcom, “MUI Minta Komik Nabi Muhammad Versi Indonesia Ditutup,” 19 November 

2008; tersedia di http://news.detik.com/read/2008/11/19/101624/1039385/10/mui-minta-

komik-nabi-muhammad-versi-indonesia-ditutup 

95
 Lihat: http://lapotuak.wordpress.com/ untuk system ‘take-down notice’; dan 

Detikcom, “Wordpress Tutup Blog Komik Nabi Muhammad,” 20 November 2008) tersedia di 

http://news.detik.com/read/2008/11/20/055904/1039945/10/wordpress-tutup-blog-komik-

nabi-muhammad 

96
 Lihat: http://komiknabimuhammad.blogspot.com 

97
 Permintaan tersebut dibuat dengan Surat No. 600/M.KOMINFO/11/2009.  

 

http://inet.detik.com/read/2008/04/07/084559/919153/399/ditjen-postel-tak-blokir-fitna-izin-penyelenggaraan-dicabut?id771108bcj
http://inet.detik.com/read/2008/04/07/084559/919153/399/ditjen-postel-tak-blokir-fitna-izin-penyelenggaraan-dicabut?id771108bcj
http://advocacy.globalvoicesonline.org/2008/04/05/indonesia-blocks-youtube-over-fitna-the-movie/
http://advocacy.globalvoicesonline.org/2008/04/05/indonesia-blocks-youtube-over-fitna-the-movie/
http://lapotuak.wordpress.com/
http://news.detik.com/read/2008/11/19/105942/1039427/10/depkominfo-minta-wordpress-blokir-komik-nabi-muhammad
http://news.detik.com/read/2008/11/19/105942/1039427/10/depkominfo-minta-wordpress-blokir-komik-nabi-muhammad
http://news.detik.com/read/2008/11/19/101624/1039385/10/mui-minta-komik-nabi-muhammad-versi-indonesia-ditutup
http://news.detik.com/read/2008/11/19/101624/1039385/10/mui-minta-komik-nabi-muhammad-versi-indonesia-ditutup
http://lapotuak.wordpress.com/
http://news.detik.com/read/2008/11/20/055904/1039945/10/wordpress-tutup-blog-komik-nabi-muhammad
http://news.detik.com/read/2008/11/20/055904/1039945/10/wordpress-tutup-blog-komik-nabi-muhammad
http://komiknabimuhammad.com.blogspot.com/
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 Pada bulan Mei 2010, Kemkominfo meminta ISP di seluruh Indonesia 

untuk memblokir halaman Facebook berjudul ‘Everybody Draw 

Mohammed Day’ (EDMD), yang dianggap sebagai penghinaan terhadap 

Islam.98 

 
 Kasus Innocence of Muslims: Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia 

memerintahkan ISP-ISP untuk memblokir akses ke trailer film anti-

Islam Innocence of Muslims yang diposting online pada Juli 2012, 

yang telah memicu reaksi keras di seluruh dunia Islam.99 Pada 13 

November 2012, Kemnekominfo mengumumkan bahwa YouTube telah 

memblokir enam belas link ke video tersebut.100 

 

 Kasus Alexander Aan: Pada tahun 2012, Alexander Aan, seorang PNS 

di Bappeda Kota Dharmasraya, Sumatra Barat, dituntut dengan KUHP 

dan Pasal 28 UU ITE karena menyebarkan ateisme  melalui grup 

facebook dan fan page berjudul Ateis Minang, yang ia jalankan. 

Fan page tersebut dibuat sebagai ruang untuk memfasilitasi 

komunikasi di kalangan ateis yang tinggal di Sumatra Barat.101 

Pada bulan Juni 2012, ia dihukum dua setengah tahun penjara 

karena “menistakan” Islam dan menghina Nabi Muhammad”, yang 

melanggar Pasal 28(2) UU ITE, serta Pasal 156a (a) dan Pasal 

156a(b)102 KUHP.103 

    

Permintaan untuk memblokir situs di kasus-kasus di atas menunjukkan 

bagaimana upaya tersebut dapat mengakibatkan lebih besarnya 

                         

98
 Okezone, “Menkominfo ajak awari dan isp blokir everybody draw mohammed day,” 20 

Mei 2010; tersedia di http://news.okezone.com/read/2010/05/20/55/334539/menkominfo-

ajak-awari-isp-blokir-everybody-draw-mohammed-day, 

99
 Detikcom, “Menko Polhukam Minta Tifatul Blokir Film Anti Islam di YouTube,” 13 

September 2012; tersedia di 

http://inet.detik.com/read/2012/09/13/150236/2017527/398/menko-polhukam-minta-

tifatul-blokir-film-anti-islam-di-youtube?id771108bcj 

100
 Detikcom, “16 Video 'Innocence of Muslims' Diblokir di YouTube,” September 2012; 

tersedia di http://inet.detik.com/read/2012/09/13/171756/2017970/398/16-video-

innocence-of-muslims-diblokir-di-youtube 

101
 Jakarta Post, “Atheists, Commies Welcome,” 12 Juli 2012; tersedia di 

http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/12/atheists-commies-welcome.html 
102
 Pasal 156a(b) UU Hukum Pidana juga merujuk secara khusus tindakan pidana mencegah 

seseorang dari memeluk “suatu agama atas dasar kepercayaan kepada Tuhan yang Maha 

Kuasa,” yang dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi ateis atau individu yang 

tidak memeluk suatu agama apapun. 

 
102
 Atheist Alliance International, media release: “AAI urges Indonesia to review laws 

on blasphemy and expression”, tersedia di http://www.atheistalliance.org/news-a-

articles/aai-media-releases/543-aai-urges-indonesia-to-review-laws-on-blasphemy-and-

expression  

103
 Atheist Alliance International, media release: “AAI urges Indonesia to review laws 

on blasphemy and expression”, tersedia di http://www.atheistalliance.org/news-a-

articles/aai-media-releases/543-aai-urges-indonesia-to-review-laws-on-blasphemy-and-

expression 

http://news.okezone.com/read/2010/05/20/55/334539/menkominfo-ajak-awari-isp-blokir-everybody-draw-mohammed-day
http://news.okezone.com/read/2010/05/20/55/334539/menkominfo-ajak-awari-isp-blokir-everybody-draw-mohammed-day
http://inet.detik.com/read/2012/09/13/150236/2017527/398/menko-polhukam-minta-tifatul-blokir-film-anti-islam-di-youtube?id771108bcj
http://inet.detik.com/read/2012/09/13/150236/2017527/398/menko-polhukam-minta-tifatul-blokir-film-anti-islam-di-youtube?id771108bcj
http://inet.detik.com/read/2012/09/13/171756/2017970/398/16-video-innocence-of-muslims-diblokir-di-youtube
http://inet.detik.com/read/2012/09/13/171756/2017970/398/16-video-innocence-of-muslims-diblokir-di-youtube
http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/12/atheists-commies-welcome.html
http://www.atheistalliance.org/news-a-articles/aai-media-releases/543-aai-urges-indonesia-to-review-laws-on-blasphemy-and-expression
http://www.atheistalliance.org/news-a-articles/aai-media-releases/543-aai-urges-indonesia-to-review-laws-on-blasphemy-and-expression
http://www.atheistalliance.org/news-a-articles/aai-media-releases/543-aai-urges-indonesia-to-review-laws-on-blasphemy-and-expression
http://www.atheistalliance.org/news-a-articles/aai-media-releases/543-aai-urges-indonesia-to-review-laws-on-blasphemy-and-expression
http://www.atheistalliance.org/news-a-articles/aai-media-releases/543-aai-urges-indonesia-to-review-laws-on-blasphemy-and-expression
http://www.atheistalliance.org/news-a-articles/aai-media-releases/543-aai-urges-indonesia-to-review-laws-on-blasphemy-and-expression
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ketertarikan terhadap materi tersebut alih-alih menghentikan 

penyebarannya. Misalnya, pada hari yang sama ketika Pemerintah 

Indonesia meminta YouTube untuk menghapus Innocence of the Muslims, 

pencarian di internet atas film tersebut meningkat drastis.104 

 

 

 

Tantangan legislatif ke depan 

Selain legislasi yang ada saat ini, terdapat pula sejumlah rancangan 

undang-undang dan regulasi yang jika diterima dapat mempengaruhi 

kebebasan berekspresi online di Inodnesia, termasuk  RUU Cybercrime 

dan RUU Konvergensi Telematika. Meskipun sejumlah ketentuan yang 

bermasalah sudah dihapus dari RUU tersebut sebagai akibat dari 

banyaknya protes, masih ada kekhawatiran terkait versi saat ini 

(Februari 2013) dari undang-undang tersebut dan potensi dampak yang 

bisa disebabkannya.  

 

 

RUU Kejahatan Internet (Cybercrime) 

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan penanganan kejahatan 

internet (cybercrime)105 dan saat ini terdapat dua RUU kejahatan 

internet yang masih tertunda.  

 

 RUU pertama adalah rancangan dari Global Internet Policy 

Initiative (GIPI) yang diserahkan ke Parlemen pada Maret 2003.106 

Status draft GIPI tersebut masih belum jelas. 

                         

104
 See Google Trends for 2012, keyword search: “Innocence of Muslims”, tersedia di: 

http://www.google.com/trends/explore#q=innocence%20of%20muslims&geo=ID&date=1%2F2012%

2012m&cmpt=q 

105
 Definisi pemerintah tentang kejahatan internet (cybercrime) mencakup: Konten 

illegal yang mengandung intoleransi rasial, kebencian, penghinaan, pemerasan, dan 

ancaman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU ITE; pelanggaran hak kekayaan 

intelektual; penyebaran berita menyesatkan dan spam; penipuan dan pencurian 

menggunakan computer atau system elektronik lainnya; serta akses ilegal, intersepsi 

illegal, intervensi data, intervensi sistem, penyalahgunaan alat-alat sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 30-34 UU ITE.  

http://www.google.com/trends/explore#q=innocence%20of%20muslims&geo=ID&date=1%2F2012%2012m&cmpt=q
http://www.google.com/trends/explore#q=innocence%20of%20muslims&geo=ID&date=1%2F2012%2012m&cmpt=q
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 Proposal kedua adalah rancangan yang diserahkan oleh Pemerintah. 

RUU tersebut dibuat oleh tim antar-departemen yang dibentuk oleh 

Kemkominfo pada 2008107 dengan pandangan dasar bahwa hukum 

Indonesia saat ini masih belum mencukupi untuk menangani 

kejahatan internet. Ada banyak kekhawatiran bahwa RUU yang 

diusulkan Pemerintah ini akan bersifat lebih represif daripada 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU ITE.108 RUU tersebut telah 

dimasukkan ke dalam Prolegnas 2010-2014,109 yang berarti akan 

dibahas bersama di Parlemen sebelum diluncurkan ke publik. 

 

 

RUU Konvergensi Telematika 

RUU Konvergensi Telematika110 dikembangkan untuk menggantikan UU 

Telekomunikasi 1999, UU ITE dan UU Penyiaran 2002 sebagai sebuah UU 

overarching yang mengatur telekomunikasi dan TIK di Indonesia. Ada 

kekhawatiran bahwa RUU Konvergensi Telematika akan digunakan sebagai 

landasan bagi pemerintah untuk mengontrol konten dan informasi online 

ang dihasilkan oleh masyarakat karena definisi ”telematika” yang amat 

luas.111 

 

Hal yang paling menngkhawatyirkan adalah Psal 13 dari RUU tersebut 

menyatakan bahwa implementasi telematika, termasuk fasiliats jaringan 

telematika, layanan jaringan telematika dan layanan aplikasi 

telematika (yaitu penyedia konten),112 harus mendapatkan izin dari 

Menteri terlebih dahulu. 

 

RUU Konvergensi Telematika saat ini sedang ditinjau oleh Kemkominfo.  

                                                                              

106
 Global Internet Policy Initiative (GIPI), Annual Progress Report 2003; tersedia di 

http://www.internetpolicy.net/about/2003report.pdf  
107
 ICT Ministry (Kominfo), Kepmen No. 202/KEP/M.KOMINIFO/7/2008, tersedia di 

http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/720/Kepmenkominfo%20No%20202

%20Tahun%202008.pdf?sequence=1  

108
 Jakarta Globe, “Indonesian Cyber Crime Bill to Spark Debate,” 25 Desember 2009; 

tersedia di http://www.thejakartaglobe.com/national/indonesian-cyber-crime-bill-to-

spark-debate/349320   

109
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daftar Program Legislasi Nasional 

Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2011; tersedia di 

http://www.dpr.go.id/id/baleg/prolegnas/63/DAFTAR-PROGRAM-LEGISLASI-NASIONAL-

RANCANGAN-UNDANG-UNDANG-PRIORITAS-TAHUN-2011  
110
 Draft RUU Konvergensi Telematika; tersedia di http://kombinasi.net/wp-

content/uploads/1038_Draft-RUU-Konvergensi-Telematika.pdf  
111
 Pasal 20 Draft RUU tersebut mendefinisikan “telematika” sebagai “kombinasi 

teknologi dan rantai produksi suplai dan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, 

protocol penyiaran berbasis internet, dan konten. Layanan Aplikasi Telematika 

didefinisikan sebagai: ‘layanan informasi dan komunikasi yang mencakup layanan suara 

(voice services), layanan data, layanan berbasis konten, e-commerce dan/atau layanan 

lainnya yang disediakan melalui aplikasi tersebut.” 

 

112
 Ibid., Pasal 8. 

http://www.internetpolicy.net/about/2003report.pdf
http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/720/Kepmenkominfo%20No%20202%20Tahun%202008.pdf?sequence=1
http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/720/Kepmenkominfo%20No%20202%20Tahun%202008.pdf?sequence=1
http://www.thejakartaglobe.com/national/indonesian-cyber-crime-bill-to-spark-debate/349320
http://www.thejakartaglobe.com/national/indonesian-cyber-crime-bill-to-spark-debate/349320
http://www.dpr.go.id/id/baleg/prolegnas/63/DAFTAR-PROGRAM-LEGISLASI-NASIONAL-RANCANGAN-UNDANG-UNDANG-PRIORITAS-TAHUN-2011
http://www.dpr.go.id/id/baleg/prolegnas/63/DAFTAR-PROGRAM-LEGISLASI-NASIONAL-RANCANGAN-UNDANG-UNDANG-PRIORITAS-TAHUN-2011
http://kombinasi.net/wp-content/uploads/1038_Draft-RUU-Konvergensi-Telematika.pdf
http://kombinasi.net/wp-content/uploads/1038_Draft-RUU-Konvergensi-Telematika.pdf
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Jelas bahwa ekspresi onine yang dipoandang sebagai  ‘tidak layak’ 

secara moral atau ofensif secara agama khususnya sedang ditargetkan 

di Indonesia.  Hukum yang restriktif akan menempatkan para pengguna 

online tersebut pada sebuah posisi yang rawan di mana ekspresi opini 

mereka saja – sebagaimana dalam kasus Nazril Irham, Prita Mulyasari 

atau Alexander Aan – dapat mengakibatkan dakwaan pidana. Keberadaan 

undang-undang tersebut dan banyaknya kasus yang ditulis dalam laporan 

ini memiliki dampak mengintimidasi terhadap ekspresi bebas seluruh 

pengguan online di Indonesia dan mendorong mereka untuk melakukan 

penyensoran diri (self-censorship). 

 

Rekomendasi: 

 UU TIK harus diamandemen agar sesuai dengan standard-standar 

kebebasan berekspresi internasional; 

 Seluruh regulasi konten, termasuk regulasi yang mencakup 

pornografi, ucapan kebencian dan penistaan, harus direvisi 

hingga sesuai dengan standar-standar kebebasan berekspresi 

internasional. Secara khusus, Indonesia harus mendekriminalisasi 

penistaan dan merevisi pelarangan pengobaran kebencian hingga  

mematuhi standard-standar internasional di wilayah ini; 

 Pemerintah harus mencabut ketentuan penghujatan dan penistaan 

agama secara menyeluruh; 

 Pemerintah harus menghentikan tuntutan pidana terhadap pengguna 

online yang dituntut berdasarkan undang-undang yang restriktif 

dan terlalu luas, khususnya terkait dengan penistaan dan 

pornografi; dan 

 RUU Kejahatan Internet dan RUU Konvergensi Telematika harus 

dibuat tersedia bagi publik agar para pemangku kepentingan dapat 

berkontribusi terhadap proses perancangannya dan proses komentar 

sebelum undang-undang tersebut dibahas di parlemen. Kedua RUU 

tersebut juga harus ditinjau kesesuaiannya dengan standar-

standar kebebasan berekspresi internasional dan ketentuan yang 

melanggar standar-standar tersebut harus dihapuskan. 

 

 

 

Pengaturan blogger dan jurnalis 

warga (citizen journalist) 

 

Indonesia memiliki salah satu populasi online terbesar di dunia 

dengan jumlah orang yang semakin bertambah menggunakan media sosial. 

Indonesia juga merupakan pengguna terbesar keempat Facebook di dunia  

dengan jumlah 47.165.080 pengguna, dan hanya dilebihi oleh Amerika 

Serikat, Brazil dan India.113 Selain  itu, terdapat 29,4 juta orang 

                         

113
 CheckFacebook; tersedia di http://www.checkfacebook.com 

http://www.checkfacebook.com/
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Indonesia pengguna Twitter pada Juli 2012, yang menempatkan negara 

ini sebagai pengguna profil Twitter kelima terbesar di dunia.114 Saat 

ini, Jakarta tampak memiliki  pengguna Twitter paling aktif di dunia 

(berdasarkan jumlah tweet yang diposting), sementara Bandung, kota 

metropolitan terbesar kedua di Indonesia, berada di peringkat keenam 

di dunia dalam kegiatan pengguna Twitter.115 

 

Saat ini direktori blogging terbesar Indonesia, Direktori Blog, 

memiliki jaringan sebesar kurang lebih 5,3 juta blog di dalam 

negeri.116 Blog dan situs jejaring sosial merupakan beberapa dari 20 

situs yang paling sering diakses oleh para pengguna internet di 

Indonesia.117 Facebook, Google, Twitter, Blogspot dan YouTube merupakan 

sejumlah domain utama yang digunakan untuk pendistribusian informasi 

online,118 dan blogger juga menggunakan sub-domain dari media online 

utama seperti Kompasiana, sub-domain dari www.kompas.com. 

 

Ledakan jumlah jurnalis warga dan blogger ini dapat terjadi karena 

Indonesia tidak melakukan upaya khusus untuk mengatur jurnalis warga 

dan blogger, dan ARTICLE 19 sangat mengapresiasi hal ini. Pada saat 

yang bersamaan, blogger dan jurnalis warga Indonesia khususnya rentan 

terhadap hukuman dari UU ITE, yang menurut Kemkominfo, ditujukan 

untuk para blogger dan jurnalis warga.119  

 

ARTICLE 19 percaya bahwa blogger hanya dapat diregulasi dengan 

menggunakan hukum tanggung jawab perdata dan pidana yang berlaku bagi 

pihak lainnya (walaupun sebagaimana ditunjukkan pada bab sebelumnya, 

berbagai undang-undang tersebut masih perlu direformasi).  Secara 

khusus, blogger dan jurnalis warga tidak dapat diregistrasi sebagai 

organisasi media terakreditasi dan tgidak boleh pula dijadikan 

sasaran kontrol editorial sebagaimana organisasi media.120  

                         

114
 Geolocation analysis of Twitter accounts and tweets by Semiocast, 30 Juni 2012; 

tersedia di  

http://semiocast.com/publications/2012_07_30_Twitter_reaches_half_a_billion_accounts_

140m_in_the_US 

115
 Ibid. 

116
 Direktori Blog homepage; tersedia di http://blogdir.salingsilang.com/ 

117
 ICT Ministry (Kominfo), “Communication and Information White Book 2010”; tersedia 

di http://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/109 

118
 Alexa, “Top Sites in Indonesia”; tersedia di 

 http://www.alexa.com/topsites/countries/ID  

 

119
 Detikcom, “UU ITE Bukan Untuk Pers, Tetapi Untuk Blogger!,” 9 April 2008; tersedia 

di 

http://inet.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/09/time/094559/idn

ews/920460/idkanal/399 

120
 Di Indonesia, ini berarti blogger tidak dapat dipandang dengan standard yang sama 

seperti jurnalis professional di bawah Pedoman Pemberitaan Media Siber; lihat Dewan 

http://semiocast.com/publications/2012_07_30_Twitter_reaches_half_a_billion_accounts_140m_in_the_US
http://semiocast.com/publications/2012_07_30_Twitter_reaches_half_a_billion_accounts_140m_in_the_US
http://blogdir.salingsilang.com/
http://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/109
http://www.alexa.com/topsites/countries/ID
http://inet.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/09/time/094559/idnews/920460/idkanal/399
http://inet.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/09/time/094559/idnews/920460/idkanal/399
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Akan tetapi, kami juga percaya bahwa definisi jurnalisme harus cukup 

luas sehingga dapat mencakup blogger dan jurnalis warga dan 

memberikan mereka hak dan perlindungan hukum yang sama seperti yang 

diberikan kepada jurnalis.  

 

Perlindungan hukum 

Secara umum, ARTICLE 19 percaya bahwa jurnalis warga dan blogger 

harus diberikan perlindungan hukum yang sama sebagaimana yang 

tersedia bagi organisasi media profesional dalam proses hukum terkait 

penistaan, termasuk pembelaan terhadap opini jujur, kebenaran dan 

kepentingan publik. Sebagian besar undang-undang anti penodaan 

diekspresikan dengan istilah-istilah yang umum  dan tidak single out 

jurnalis sebagai penerima manfaat dari perlindungan hukum tersebut, 

meskipun dalam praktiknya undang-undang ini di masa lalu  mungkin 

telah diterapkan terutama terhadap pernyataan-pernyataan yang dibuat 

oleh organisasi media. 

 

Lebih lanjut, mengingat semakin pentingnya internet sebagai sumber 

berita dan informasi, ARTICLE 19 percaya bahwa adalah tidak realistis 

membatasi cakupan pembelaan (defence), serta perlindungan hukum 

secara umum, hanya kepada jurnalis berbayar. Dalam pandangan kami, 

ini juga seharusnya berlaku atas perlindungan sumber.  

 

Sejumlah jurnalis warga dan outletnya telah mencoba meminta 

perlindungan sebagaimana yang  diberikan kepada jurnalis di bawah UU 

Pers.121 Misalnya, Suara Komunitas,122 telah meminta status hukum 

sebagai organisasi ‘jurnalis warga’ untuk mendapatakan perlindungan 

sesuai UU Pers, serta untuk mendapatkan akses terhadap sejumlah event 

yang mensyaratkan identitas pers untuk dapat masuk. Setiap anggota 

Suara Komunitas diberikan kartu wartawan oleh organisasi tersebut.123  

Suara Komunitas juga mewajibkan anggotanya mematuhi Kode Etik 

Jurnalis Indonesia, yang diciptakan oleh Dewan Pers dan 29 asosiasi 

jurnalis.124 

                                                                              

Pers Indonesia, Pedoman Pemberitaan Media Siber (3 Februari 2012); tersedia di 

http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/pedoman/?id=1872. 

121
 UU No.40/1999 tentang Pers (UU Pers) mencakup pers nasional,yaitu perusahaan pers 

yang didirikan di Indonesia. UU ini berlaku untuk jurnalis profesional yang bekerja 

untuk suatu media resmi, baik cetak, elektronik maupun online. Jika suatu kasus 

timbul terkait dengan informasi yang diberikan   oleh jurnalis warga, kasus ini tidak 

dirujuk di bawah UU Pers dan banding tidak dapat dilakukan kepada Dewan Pers. Dewan 

Pers dibentuk di bawah ketentuanUU Pers dan hanya menangani jurnalis profesional.  
122
 Suara Komunitas (suarakomunitas.net) adalah website yang menyebarkan innformasi 

local yang jarang diberitakan oleh media massa arus utama, seperti laporan tertulis, 

foto, video, dan file audio. Awalnya Suara Komunitas adalah situs jurnalisme warga, 

dan saat ini memiliki 27 kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia.  
123
 Suara Komunitas, Profile page: http://suarakomunitas.net/org/422/?code=2&xcode=2  

124
 Indonesian Journalist Code of Ethics (Kode Etik Wartawan Indonesia); tersedia di 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-

expression/professional-journalistic-standards-and-code-of-ethics/southeast-

asia/indonesia/code-of-ethics/ 
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Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI/pewarta-indonesia.com), yang 

bekerja untuk menyediakan sumber dan media yang memungkinkan para 

pewarta warga mempublikasikan informasi, juga meminta status hukum 

untuk mendapatkan proteksi di bawah UU Pers.125 Selain itu, PPWI juga 

bermaksud meluncurkan program Kantor Berita Rakyat sebagai bank 

informasi elektronik dari, oleh dan untuk warga.126 PPWI memiliki 

kantor di 9 kota di seluruh Indonesia dan anggotanya juga berhak atas 

kartu pers. 

 

Akan tetapi, bagi blogger dna jurnalis warga yang bekerja secara 

independen, atau bagi mereka dengan sumber daya terbatas, sulit 

mendapatkan status dan keistimewaan sebagaimana yang diberikan kepada 

Suara Komunitas dan PPWI. 

 

Rekomendasi: 

 Blogger dan jurnalis warga tetap tidak boleh diregulasi secara 

khusus; dan 

 Blogger dan jurnalis warga harus mendapatkan manfaat dari 

perlindungan sumber. 

                         

125
 Pewarta Indonesia website; tersedia di http://www.pewarta-indonesia.com/ 

126
 Radar Nusantara, “PPWI Segera Luncurkan Program Kantor Berita Rakyat (KBR),” 6 

Agustus 2012; tersedia di http://www.radarnusantara.com/2012/08/ppwi-segera-

luncurkan-program-kantor.html  

 

http://www.pewarta-indonesia.com/
http://www.radarnusantara.com/2012/08/ppwi-segera-luncurkan-program-kantor.html
http://www.radarnusantara.com/2012/08/ppwi-segera-luncurkan-program-kantor.html
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Penyaringan dan pemblokiran 

internet di Indonesia 

 

Indonesia tidak memiliki hukum yang memandatkan penyaringan online. 

Upaya penyaringan selama ini berjalan tidak sistematis dan tidak 

konsisten, dengan sejumlah ISP melakukan penyaringan lebih banyak 

dari yang lain.127 Misalnya, menurut informasi yang ada, pemerintah 

Indonesia meminta mesin pencari global Google untuk menghapuskan 

suatu konten  hanya lima kali antara bulan Juli 2009 dan Juni 2012, 

yang salah satunya  melalui perintah pengadilan. Ini merupakan angka 

yang rendah dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat dengan 

273 permintaan antara Januari hingga Juni 2012.  

 

Akan tetapi upaya pemerintah untuk menyensor internet mulai meningkat 

di Indonesia dan tampaknya ISP nasional maupun penyedia layanan asing 

dengan pelanggan di Indonesia semakin mendapatkan tekanan dari pihak 

berwenang untuk menyensor para penggunanya. Situs-situs utama yang 

ditargetkan adalah yang mengandung konten seperti pornografi atau 

konten dewasa lainnya, pendidikan seks, isu LGBT, pakaian provokatif, 

advokasi kebebasan berpendapat, dan hal lain yang menggunakan 

perangkat lunak pembobol sensor (circumvention software).128   

 

 

Penyaringan oleh pemerintah 

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, pihak berwenang berusaha menghapus 

konten yang dipandang menghujat (atau menghina agama) dan pornografi. 

Sebagai reaksi terhadap video porno Nazriel Irham,  Menteri Kominfo 

Tifatul Sembiring mengatakan bahwa internet telah menjadi ancaman 

terhadap bangsa dan berjanji akan mengeluarkan keputusan untuk 

menyaring konten negatif.129 

 

Dipicu oleh kasus ini, Kemkominfo mengembangkan sistem penyaring kata 

kunci130 dan sistem databasenya sendiri, yang disebut Trust Positive.131 

Database tersebut terdiri dari website yang di “black-list” karena 

dianggap illegal dan “white-list” atas situs-situs yang diizinkan.132 

                         

127
 OpenNet Initiative, Indonesia, Agustus 2012; tersedia di 

http://opennet.net/research/profiles/indonesia#footnote5_4nsmoy0 

128
 Ibid. 

129
 The Age, “Internet a risk to nation, says Indonesian minister,” 17 Juni 2010; 

available here: http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-

indonesian-minister-20100617-ygsv.html 

130
 OpenNet Initiative, Indonesia, op.cit. 

131
 Trust Positif website; tersedia di http://trustpositif.kominfo.go.id/ 

132
 Lihat: http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=database%2F 

http://opennet.net/research/profiles/indonesia#footnote5_4nsmoy0
http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html
http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html
http://trustpositif.kominfo.go.id/
http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=database%2F
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Tujuan database ini adalha  untuk berfungsi sebagai alat referensi 

dasar bagi para ISP untuk digunakan dalam penyensoran online oleh 

mereka sendiri. Saat ini, database tersebut dikatakan sudah 

mencantumkan sekitar satu juta halaman web,133 dan sistem penyaringan 

ini sudah digunakan di banyak jaringan komputer pemerintah.134 

 
(Skema sistem pemblokiran Trust Positive. Sumber: Kemkominfo) 

 

 

Penyaringan oleh swasta 

Pihak berwenang publik bukan satu-satunya pendorong pembatasan konten 

online. Platform media sosial seringkali menghapus konten yang melanggar 

ketentuan dan syarat  serta kebijakan internalnya snediri. Dalam hal ini, 

penyaringan otomatis sudah menjadi sesuatu yang umum. 

 

Misalnya, Nawala adalah layanan penyaringan DNS yang terkenal,  gratis dan 

sukarela di Indonesia. Nawala diawali dengan “Nawala Project” (Proyek 

Nawala) pada 2007 sebagai inisiatif Asosiasi Warung Internet Indonesia 

                         

133
 Republika, “Kominfo Telah Blokir Satu Juta Situs Porno,” 11 Agustus 2012; tersedia 

di http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/08/11/m8l0yx-kominfo-telah-

blokir-satu-juta-situs-porno 

134
 OpenNet Initiative, Indonesia, op.cit. 

http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/08/11/m8l0yx-kominfo-telah-blokir-satu-juta-situs-porno
http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/08/11/m8l0yx-kominfo-telah-blokir-satu-juta-situs-porno


Maret 2013 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org 

– +44 20 7324 2500 

Page 43 of 53 

(AWARI). Awalnya proyek ini dimaksudkan untuk warnet, namun kemudian 

dikembangkan lebih luas oleh individu, keluarga, lembaga, ISP dan penyedia 

layanan lain untuk menyaring situs yang mengandung konten ‘berbahaya’ 

seperti pornografi atau perjudian. Nawala juga memblokir situs-situs yang 

dianggap berbahaya atau melanggar hukum dan peraturan, yang mencakup situs 

penipuan, malware (perangkat perusak) dan phishing (pengelabuan untuk 

mendapat informasi secara online).135 

 

Nawala dirancang untuk menerima masukan langsung dari komunitas internet dan 

publik tentang konten yang berbahaya, dan tim Nawala Project kemudan 

menentukan apakah situs yang ditandai tersebut harus disaring atau tidak.136 

Para pengguna internet, ISP dan penyedia layanan lainnya dapat bergabung ke 

sistem penyaringan Nawala ini dengan mengatur DNS mereka ke alamat IP-nya. 

 

Pada 17 Desember 2009, TELKOM, operator telekomunikasi dan ISP terbesar di 

Indonesia, menandatangani perjanjian kerjasama dengan Nawala.137 Pada 7 

Agustus 2012, APJII menandatanngani perjanjian serupa dengan Nawala, dan 

berjanji memberikan lima server dan biaya operasional kepada proyek 

tersebut, sementara Nawala akan memberikan database berisi nama-nama domain 

yang mengandung konten yang berbahaya atau dilarang.138 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

135
 Nawala website; tersedia di www.nawala.org 

136
 Form pengaduan Nawala: http://www.nawala.org/form-pengaduan 

137
 Telkom Press Release, “Telkom Dukung Pemerintah Mewujudkan Internet Sehat Dan Aman 

Melalui Program CSR DNS Nawala,” 17 November 2009; tersedia di 

http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-dukung-pemerintah-mewujudkan-

internet-sehat-dan-aman-melalui-program-csr-dns-nawala.html 

138
 Daily Social, “APJII Officially Partners with Nawala,” 10 Agustus 2012; tersedia 

di http://en.dailysocial.net/post/apjii-officially-partners-with-nawala; dan Kompas, 

“Jumlah Situs Terblokir di Indonesia Akan Terus Ditambah,” 8 Agustus 2012; tersedia 

di 

http://tekno.kompas.com/read/2012/08/08/07514375/Jumlah.Situs.Terblokir.di.Indonesia.

Akan.Terus.Ditambah 

 

http://www.nawala.org/
http://www.nawala.org/form-pengaduan
http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-dukung-pemerintah-mewujudkan-internet-sehat-dan-aman-melalui-program-csr-dns-nawala.html
http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-dukung-pemerintah-mewujudkan-internet-sehat-dan-aman-melalui-program-csr-dns-nawala.html
http://en.dailysocial.net/post/apjii-officially-partners-with-nawala
http://tekno.kompas.com/read/2012/08/08/07514375/Jumlah.Situs.Terblokir.di.Indonesia.Akan.Terus.Ditambah
http://tekno.kompas.com/read/2012/08/08/07514375/Jumlah.Situs.Terblokir.di.Indonesia.Akan.Terus.Ditambah
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(Komputer-komputer yang digunakan Nawal project untuk memproses laporan dari public 

dan pencarian situs negative. Sumber: Nawala Page di Facebook) 

 

Meskipun penggunaan Nawala tidak wajib bagi anggota APJIII, yang 

mencakup 250 ISP, Ketua APJII Sammy Pangerapan baru-baru ini 

menyatakan bahwa di bawah UU ITE, ISP bertanggung jawab atas konten  

online.139 Dengan demikian, anggota APJII dipaksa menggunakan layanan 

untuk memblokir konten berbahaya.140 Hal ini diperkuat dengan adanya 

ketentuan yang mewajibkan ISP untuk mematuhi UU Telekomuniukasi serta 

UU ITE dan UU Anti-Pornografi141 untuk mendapatkan izin dari 

Kemkominfo.142 Pemerintah dengan demikian dapat mencabut izin jika ISP 

gagal mematuhi salah satu undang-undang tersebut maupun ketentuan 

administratif lainnya.143 

 

Tantangan dengan sistem penyaringan seperti Nawala dan Trust Positive 

adalah adanya kemungkinan situs-situs yang sebenarnya tanpa muatan 

berbahaya atau dilarang, juga dapat diblokir. Dalam minggu pertama 

                         

139
 Daily Social, “APJII Officially Partners with Nawala”, op.cit. 

140
 Nawala, “Situs Porno, Wajib Blokir Mulai Minggu Kedua Agustus,“ 19 Agustus 2010; 

tersedia di http://nawala.org/berita/dns-nawala?start=4 

141
 Ibid. 

142
 ICT Ministry (Kominfo), “Pemerintah kembali buka perizinan penyelenggara 

internet,” 1 October 2012; tersedia di 

http://kominfo.go.id/berita/detail/3572/Pemerintah+kembali+buka+perizinan+penyelengga

ra+internet 

143
 Okezone, “Depkominfo Cabut Izin 11 ISP,” 22 Juli 2009; tersedia di 

http://techno.okezone.com/read/2009/07/22/54/241035/depkominfo-cabut-izin-11-isp 

http://nawala.org/berita/dns-nawala?start=4
http://kominfo.go.id/berita/detail/3572/Pemerintah+kembali+buka+perizinan+penyelenggara+internet
http://kominfo.go.id/berita/detail/3572/Pemerintah+kembali+buka+perizinan+penyelenggara+internet
http://techno.okezone.com/read/2009/07/22/54/241035/depkominfo-cabut-izin-11-isp
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Februari 2012, sejumlah ISP di Indonesia memblokir situs pergerakan 

hak asasi manusia, yaitu International Gay and Lesbian Human Rights 

Commission (IGLHRC.org).144 Ketika situs tersebut diblokir, dinyatakan 

bahwa situs tersebut mengandung pornografi tanpa adanya penjelasan 

lebih lanjut. Banyak pihak meyakini bahwa alasan pemblokiran ini 

adalah karena situs tersebut mengandung kata ‘gay’ dan/atau 

‘lesbian’, yang di Indonesia dianggap sebagai perilaku seksual 

menyimpang alih-alih hak personal seseorang untuk memilih orientasi 

seksualnya masing-masing. Forum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender 

(LGBT) di Indonesia mengirimkan surat resmi berisi keluhan kepada 

APJII tentang praktik pemblokiran yang dilakukan anggotanya pada 6 

Oktober 2012.145 Secara khusus, Forum LGBT mengeluhkan bahwa setidaknya 

terdapat tiga ISP (Telkomsel, Indosat dan LintasArta) yang memblokir 

situs LGBT IGLHRC.org dan ILGA.org. Telkomsel dan Indosat sejak saat 

itu tidak lagi memblokir akses kepada situs-situs tersebut.  

 

                         

144
 IGLHRC Press Release, “IGLHRC Website Panned: Indonesia Labels LGBT Rights 

Advocacy Site Pornographic” (07 Februari 2012); tersedia di 

http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1481.html  
145
 E-mail dari komunitas LGBT kepada ICT Watch, sebagaimana salinan (6 Oktober 2012)  
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Akses internet, broadband dan 

inklusi digital 

 

Akses internet 

Penggunaan internet tumbuh dengan cepat di Indonesia. Data dari 

Asosiasi Telepon Selular Indonesia,146 yang dikumpulkan dari 10 

penyedia jasa telekomunikasi menunjukkan bahwa pada akhir 2011 jumlah 

pelanggan selular (bukan pengguna unik) di Indonesia mencapai lebih 

dari 240 juta nomor telepon. Dari jumlah tersebut, 70 juta 

diantaranya juga digunakan untuk mengakses internet.147 Akan tetapi, 

angka tersebut tidak mewakili jumlah pengguna internet sebenarnya 

karena satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu nomor.  

 

Menurut APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2012 telah 

mencapai 63 juta dengan penetrasi sebesar 24,23%.148 Namun demikian, 

penggunaan internet masih terpusat di kota-kota besar dan telah 

mencapai penetrasi rata-rata lebih dari 57% di masyarakat perkotaan 

pada akhir 2012.149 Besarnya kesenjangan antara tingkat penetrasi 

internet di pedesaan dan perkotaan terutama disebabkan  kondisi 

infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Pada 2010, sekitar 65% dari 

66.778 desa di seluruh Indonesia masih belum terkoneksi, dengan 

kepadatan telekom sebesar 0,25%, sementara di wilayah perkotaan, 

kepadatan telekom sekitar 25-35%.150 Jumlah pengguna Facebook Indonesia 

tumbuh lebih dari 10 juta pengguna pada 2012 saja.  Sebagian besar pengguna 

Facebook di Indonesia (50,5%) berasal dari kelompok usia 18-24 tahun, 

diikuti dengan 25-34 tahun (25,8%).151 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 

saat ini terdapat 29,4 juta pengguna Twitter di Indonesia dan Indonesia saat 

ini berada pada peringkat lima dunia pengguna Twitter, dengan Jakarta 

sebagai pengguna paling aktif di dunia.152  

                         

146
 Tekno Jurnal, “Jumlah Pelanggan Seluler di Indonesia Hampir Mendekati Jumlah 

Penduduk Indonesia,” 18 Januari 2012; tersedia di 

http://www.teknojurnal.com/2012/01/18/jumlah-pelanggan-seluler-di-indonesia-hampir-

mendekati-jumlah-penduduk-indonesia/ 

147
 Ibid. 

148
 APJII, “2013, Pengguna Internet Indonesia Bisa Tembus 82 Juta,” 13 Desember 2012; 

tersedia di http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/content/apjii-at-media/139/2013-

pengguna-internet-indonesia-bisa-tembus-82-ju.html 

149
 eMarketer, “Internet penetration in urban Indonesia from 2009 to 2012” (2013), 

berdasarkan pada kota-kota berikut: Bandung, Botabek, Denpasar, Makassar, Medan, 

Palembang, Surabaya and Yogyakarta; tersedia di 

http://www.emarketer.com/Article/Indonesias-Cities-Mobile-Boosts-Internet-No-2-Media-

Spot/1009637  
150
 Merlyna Lim, “@crossroads: Democratization & Corporatization of Media in 

Indonesia”, op.cit., hal. 9 

151
 Ibid. 

152
 Geolocation analysis of Twitter accounts and tweets by Semiocast, op.cit. 

http://www.teknojurnal.com/2012/01/18/jumlah-pelanggan-seluler-di-indonesia-hampir-mendekati-jumlah-penduduk-indonesia/
http://www.teknojurnal.com/2012/01/18/jumlah-pelanggan-seluler-di-indonesia-hampir-mendekati-jumlah-penduduk-indonesia/
http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/content/apjii-at-media/139/2013-pengguna-internet-indonesia-bisa-tembus-82-ju.html
http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/content/apjii-at-media/139/2013-pengguna-internet-indonesia-bisa-tembus-82-ju.html
http://www.emarketer.com/Article/Indonesias-Cities-Mobile-Boosts-Internet-No-2-Media-Spot/1009637
http://www.emarketer.com/Article/Indonesias-Cities-Mobile-Boosts-Internet-No-2-Media-Spot/1009637


Maret 2013 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org 

– +44 20 7324 2500 

Page 47 of 53 

 

Sebagian besar pengguna internet di Indonesia turut menggunakan jejaring 

sosial (96,2%), membaca berita (72%), membaca blog (37,7%), dan mengakees 

video online (31,7%).153 Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang 

memiliki akses internet di rumahnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia 

mengakses internet melalui telepon genggam mereka atau di warnet.154 

 

Akses internet broadband  

Pada kuartal ketiga 2012, rata-rata kecepatan koneksi internet di 

Indonesia adalah 1,2 Mbps, yang merupakan peringkat 115 dari 188 

negara.155  Ini merupakan  kecepatan terendah di negara-negara Asia 

Tenggara yang dusurvei. Selain itu, Indonesia juga memiliki salah 

satu tingkat adopsi broadband terendah di kalanagn Negara-negara Asia 

Tenggara dan Asia Timur, yang masing-masing sebesar 1,8%. Akan tetapi 

angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 123% dari kuartal 

sebelumnya.156 

 

Tingkat adopsi broadband yang rendah dapat dijelaskan oleh kondisi 

geografis Indonesia yang berupa kepulauan, yang membuat perluasan 

infrastruktur kabel menjadi sulit dan mahal.157 Meskipun tertinggal, 

kecepatan internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Dibandingkan dengan kuartal ketiga 2011, rata-rata kecepatan 

internet di Indonesia meningkat sebesar 58%.158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

153
 Broadcasting Board of Governors, Gallup survey of 3,000 Indonesians aged 15 and 

older, “Media Use in Indonesia 2012”; tersedia di http://www.bbg.gov/wp-

content/media/2012/10/gallup-indonesia-brief.pdf  

154
 Ibid. 

155
 Akamai, “State of the Internet” 3

rd
 Quarter Report, Volume 5, Number 3 (2012); 

tersedia di http://www.akamai.com/stateoftheinternet/ 

156
 Ibid., hal. 15 

157
 Merlyna Lim, “@crossroads: Democratization & Corporatization of Media in 

Indonesia”, op.cit., hal. 5 

158
 Ibid., hal. 20 

http://www.bbg.gov/wp-content/media/2012/10/gallup-indonesia-brief.pdf
http://www.bbg.gov/wp-content/media/2012/10/gallup-indonesia-brief.pdf
http://www.akamai.com/stateoftheinternet/
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(Kecepatan Koneksi Rata-rata yang Diukur di Negara-negara Asia Pasifik. Sumber: 

Akamai.com 

 

 

Pemerintah Indonesia melalui Kemkominfo telah berusaha meningkatkan 

cakupan broadband di Indonesia. Kemkominfo telah membentuk Palapa 

Ring Project, yaitu proyek infrastruktur telekomunikasi yang berfokus 

pada pembangunan kabel serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 

36.000 mil dan terdiri dari tujuh serat optik sirkular (untuk 

Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan 

Maluku), dan pengalur jaringan (backhaul) untuk mengkoneksikan 

seluruhnya.159  

 
 

 

 

 

 

 

                         

159
 Indonesia ICT Council, Palapa Ring website; tersedia di 

www.detiknas.org/index.php/flagship/c/14/ 

http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/14/
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(Palapa Ring Project. Sumber: Buku Putih TIK Indonesia 2010
160

) 

 

Palapa Ring Project atau yang dikenal pula sebagai Nusantara 

Superhighway Project bertujuan menjawab masalah infrastruktur TI 

Indonesia dengan menciptakan jaringan serat optik di seluruh negeri 

yang akan menjadi tulang punggung sistem TIK Indonesia, meningkatkan 

kecepatan broadband secara signifikan dan menurunkan biaya untuk 

komunikasi dan akses online. Sistem ini akan terdiri dari tujuh ring saling 

terhubung yang meliputi 33 provinsi dan 440 kabupaten dengan total serat 

optik bawah laut dan bawah tanah sepanjang 57.087 km yang akan dihubungkan 

dengan jaringan yang ada saat ini. Pada Februari 2012, proyek tersebut sudah 

80% selesai dengan total 46.000 km sudah dibentangkan. Proyek ini diprediksi 

akan selesai pada 2013. Kemkominfo berharap proyek ini akan berdampak 

langsung terhadap penetrasi internet dan memenuhi target 30% pada 2014.161 

 

 

 

 

 

Inklusi digital  
Inklusi digital adalah komponen krusial bagi hak atas akses kepada  

                         

160
 Communication and Information White Book 2010 (Buku Putih Komunikasi dan Informasi 

2010), op.cit. 

161
 Indonesia ICT Council, “Pemerintah Targetkan Penetrasi Broadband 2014 Mencapai 

30%,” 16 April 2011; tersedia di 

http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/14/106/Pemerintah-Targetkan-Penetrasi-

Broadband-2014-Mencapai-30/; 

http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/14/106/Pemerintah-Targetkan-Penetrasi-Broadband-2014-Mencapai-30/
http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/14/106/Pemerintah-Targetkan-Penetrasi-Broadband-2014-Mencapai-30/
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Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan(MPLIK): kpu-usokreatif.com) 

 

 

internet. Inklusi digital artinya setiap orang harus diberikan ketrampilan 

komputer  dan pendidikan tentang manfaat internet yang diperlukan sehingga 

memungkinkan mereka menggunakan potensinya secara penuh. Di Indonesia, 

sejmlah program inklusi digital dan inisiatif telah  dijalankan, namun 

program-program ini masih parsial dan belum terintegrasi secara penuh. Pada 

2006, Kemkominfo mulai membangun infrastruktur di wilayah pedesaan melalui 

skema yang disebut Community Access Point (CAP). Skema CAP bertujuan untuk 

membangun pusat internet masyarakat di wilayah-wilayah yang kesulitan 

mengakses internet, dan upaya ini ditargetkan selesai pada 2014.162 

 
 

( 

Pada 2010, Universal Service Obligation (USO) mendanai program yang 

lebih besar bernama Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile PLIK 

(MPLIK)163, atau lebih dikenal pula sebagai Pusat Layanan Internet Kecamatan 

                         

162
 Global Business Guide Indonesia, “Improving Internet Access in Indonesia”; 

tersedia di 

http://www.gbgindonesia.com/en/services/article/2012/improving_internet_access_in_ind

onesia.php 

163
  Situs PLIK; tersedia di http://mplik.com/ 

http://www.gbgindonesia.com/en/services/article/2012/improving_internet_access_in_indonesia.php
http://www.gbgindonesia.com/en/services/article/2012/improving_internet_access_in_indonesia.php
http://mplik.com/
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Bergerak.164 Dana USO tersebut dikumpulkan dari berbagai operator 

telekomunikasi dan setara dengan 1,25% pendapatan  total perusahaan per 

tahun. Dari 2010 hingga 2012, 5478 unit PLIK dan 1907 unit MPLIK telah 

dibangun.165 Implementasi program ini mencakup pelatihan bagi para manajer 

dan warga yang menggunakan PLIK dalam pembangunan kapasitas. Akan tetapi, 

program ini memicu kritik dari berbagai pihak karena ketidakefektifan 

program tersebut di banyak lokasi disebabkan hambatan seperti kurangnya 

sumber listrik,166 kondisi lokal yang sulit,167 dugaan korupsi dalam 

pengadaan,168 dan masalah dengan sosialiasi dan koordinasi di lapangan.169 

Bersamaan dengan inisiatif pemerintah ini, terdapat pula sejumlah program 

dan inisiatif pelatihan TI untuk inklusi digital yang dilakukan oleh 

organisasi masyarakat sipil seperti universitas,170 komunitas blogger,171  

grup pengguna Linux,172 dan organisasi relawan.173 

Rekomendasi: 

Pemerintah harus menyelesaikan tantangan struktural atas 

kebijakan inklusi digital; dan 

Pemerintah harus mempertahankan upaya untuk memastikan 

terciptanya layanan broadband universal di seluruh Indonesia, 

termasuk di wilayah terpencil.  

164
Lensa Indonesia, “Program MPLIK Diharapkan Mendukung Program Broadband Ready 

Telkom,” 25 September 2012; tersedia di 

http://www.lensaindonesia.com/2012/07/25/program-mplik-diharapkan-mendukung-program-

broadband-ready-telkom.html 

165
 ICT Ministry, IT Empowerment Directorate presentation, “Government Role in Rural 

Empowerment.” 

166
  Departemen Transportasi, Komunikasi dan Informasi, Provinsi Kalimantan Selatan, 

“Program Pilihan PLIK dan MPLIK Belum Optimal,” 27 Juli 2012; tersedia di 

http://dishubkominfo.kalselprov.go.id/?q=node/185 

167
Relawan TIK, “Kondisi MPLIK/MPLIK Daerah,” 1 Oktober 2012; tersedia di 

http://relawan-tik.org/pengumuman-pemenang-lomba-reportase-kondisi-plik-mplik-di-

daerah/ 
168
 Neraca, “Apnatel Desak KPK Lakukan Pengusutan,” 6 September 2012; tersedia di 

http://www.neraca.co.id/2012/09/06/apnatel-desak-kpk-lakukan-pengusutan/ 
169
 Liputan6, “Gubenur Gorontalo Tolak Bantuan Mobil Internet dari Jakarta,” 15 

Desember 2012; tersedia di http://news.liputan6.com/read/442259/gubenur-gorontalo-

tolak-bantuan-mobil-internet-dari-jakarta 
170
 Universitas Al Azhar Indonesia, “Pelatihan Jaringan dan Keamanan Komputer PSTIK & 

Kominfo RI”; tersedia di http://if.uai.ac.id/2012/04/pelatihan-jaringan-dan-keamanan-

komputer-pstik-kominfo-ri/  
171
 Bali Blogger Community, “Senangnya belajar Komputer dengan BBC”; tersedia di 

http://baliblogger.org/agenda/senangnya-belajar-komputer-dengan-bbc.html 

172
 Atjehlink, “AITRD & KPLI Aceh Gelar Pelatihan Linux”; tersedia di 

http://atjehlink.com/aitrd-kpli-aceh-gelar-pelatihan-linux/ 

173
 Relawan TIK, “Relawan TIK Lampung Mengajar Masyarakat Agar Melek Internet,” 18 

Maret 2012; tersedia di http://relawan-tik.org/berita/relawan-tik-lampung-mengajar-

masyarakat-agar-melek-internet/ 

http://www.lensaindonesia.com/2012/07/25/program-mplik-diharapkan-mendukung-program-broadband-ready-telkom.html
http://www.lensaindonesia.com/2012/07/25/program-mplik-diharapkan-mendukung-program-broadband-ready-telkom.html
http://dishubkominfo.kalselprov.go.id/?q=node/185
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Kesimpulan 

 

Selama beberapa decade terakhir, kemajuan dalam teknologi informasi 

dan komunikasi telah merevolusi interaksi dan ekspresi manusia. 

Internet telah menjadi alat yang amat penting untuk mencari dan 

menyebarkan informasi serta memainkan peranan kunci dalam pertukaran 

ide dan opini di abad keduapuluh satu ini. Meskipun internet 

merupakan kendaraan yang nyaman untuk kebebasan berekspresi, 

potensinya dapat dihambat oleh adanya legislasi yang restriktif yang 

menarget ekspresi/ucapan/ujaran online dan offline, adanya kebijakan 

yang tidak sesuai, serta implementasi hukum dan kebijakan tersebut 

secara represif.  

 

Karena internet merupakan komponen krusial untuk kemajuan ekonomi, 

politik, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya, pilihan kebijakan 

Indonesia di wilayah ini akan amat menentukan perkembangannya ke 

depan. Pada saat yang bersamaan, Indonesia harus memastikan 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan hukum internasional. 

Dengan 63 juta pengguna internet, Indonesia berada di garis depan 

debat internet di Asia Tenggara dan dunia. Bagaimana Indonesia 

memilih untuk teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa tahun 

ke depan akan amat mempengaruhi arah kebebasan internet di seluruh 

dunia. 

 

Dalam laporan ini telah dijabarkan sejumlah tantangan utama terhadap 

kebebasan berekspresi online di Indonesia, termasuk bentuk 

penyensoran baru, RUU yang restriktif terkait internet serta 

kesenjangan digital (digital divide). Kami juga telah menjelaskan 

beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan 

standard-standar kebebasan bereskpresi internasional. Indonesia 

memiliki prospek yang amat menjanjikan, dan jika tantangan-tantangan 

tersebut dapat diatasi, maka Indonesia dapat memposisikan dirinya 

sebagai contoh positif bagi kebebasan internet. 

 

Kebijakan internet yang baik hanya dapat terjadi dengan partisipasi 

penuh semua pihak yang berkepentingan. Masyarakat  sipil khususnya 

memiliki peranan terdepan (leading part)  untuk memastikan 

dilindunginya kebebasan digital di Indonesia. 

 

Laporan ini diharapkan dapat berkontribusi membentuk debat yang saat 

ini tengah berlangsung sehingga internet dapat tetap menjadi ruang 

terbuka, plural, dan hidup di Indonesia.  
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Akronim 

APJII Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

AWARI Asosiasi Warung Internet Indonesia 

CAP Community Access Point 

DNS Domain Name System 

HR Committee UN Human Rights Committee 

HRC UN Human Rights Council 

ICCPR 
International Covenant on Civil and Political 

Rights 

ICT Information and communication technology 

ISP(s) Internet service provider(s) 

UU ITE 
UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik  

LGBT Lesbian Gay Bisexual dan Transgender 

MPLIK Mobile PLIK 

PLIK Pusat Layanan Internet Kecamatan 

RIM Research in Motion 

UDHR Universal Declaration of Human Rights 

UN United Nations 

USO Universal Service Obligation 




