
 

KEBEBASAN ATAS NFORMASI: 

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 

 
1. Sumber yang paling jelas dan utama dari kebebasan atas informasi sebagai hak 

asasi manusia adalah pasal 19 DUHAM; yaitu ‘hak untuk mencari, menerima dan 

menyebarkan berbagai informasi dan ide-ide baik lisan maupun tertulis dan 

melalui berbagai cara tanpa mengenal batas-batas negara.’ 

2. Dalam berbagai instrumen HAM, hak ini merupakan bagian dari kebebasan 

berekspresi, yang telah mendapat pengakuan internasional yang sangat luas.
1 

Disamping instrumen HAM internasional utama tersebut di atas (DUHAM) 
menurut sebuah survei, 1978, dari 142 negara terdapat 124 yang konstitusinya 
mengandung perlindungan hak atas kebebasan berekspresi. Hak ini dijamin pula 

dalam ICCPR yang hingga kini diikuti paling sedikit oleh 136 negara. 

3. Sebagaimana induknya, hak ini sangat penting bagi terjaminnya pemenuhan hak- 

hak asasi lainnya. Tuntutan atas hak-hak sosial ekonomi yang sering diajukan 

oleh buruh kiranya sangat sulit direalisasikan jika tidak ada jaminan hak atas 

informasi. Demikian pula pemenuhan hak atas kesehatan. Sebagai contoh, 

penyangkalan atas informasi penting mengenai kesehatan – informasi mengenai 

keluarga berencana – mencegah yang bersangkutan untuk mendapat kesehatan 

yang pantas. Demikian pula dengan pemenuhan hak setiap warga untuk terlibat 

dalam keputusan publik, sangat menuntut adanya kebebasan atas informasi. 

4. Hak atas informasi MENANTANG absolutism. Fakta-fakta (pelanggaran HAM 

misalnya) seringkali disembunyikan atau dilarang untuk disebarluaskan 

(dibungkam). Dengan menyembunyikan fakta-fakta, publik dipaksa menerima 

kebenaran tertentu. Kebenaran yang harus diterima hanyalah kebenaran dari 

pelaku pembungkaman. Dengan adanya kebebasan atas informasi, maka 

kebenaran ‘lain’ dapat diungkapkan tanpa rasa takut. Hak ini penting untuk 

menjamin pencarian (seeking) dan penemuan (discovery) kebenaran. Oleh karena 

itu kebebasan atas informasi menantang sikap absolutism. 

5. Karena sifat ‘subversifnya’; menantang setiap sistem atau ideology yang 

mengklaim memegang kebenaran, maka hak ini tidak menjadi bagian dari sistem 

politik atau ideology tertentu (saja). 

6. Dalam hubungan ini pula, hak atas informasi memunyai arti yang sangat penting 

bagi demokrasi. Sebab, kebutuhan warga negara untuk mengetahui dan 

memahami persoalan-persoalan publik sangat penting bagi berjalannya 

demokrasi. Adanya informasi yang akurat melindungi masyarakat dari analisis 

yang keliru. Warga sangat membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat 

mengungkapkan suara dan kepentingan mereka dan mengontrol pejabat-pejabat 

publik. Eratnya hubungan ini secara legal diakui misalnya dalam keputusan- 

keputusan pengadilan HAM Eropa [Handyside vs. UK, 1976]. Pengakuan 

internasional lainnya datang dari Komite HAM PBB yang menghubungkan pasal 

24 ICCPR (hak ini)  dengan hak untuk berpartisipasi (pasal  ICCPR). 

7. Cakupan hak atas informasi: 

Kewajiban  pemerintah  meneruskan  informasi  pada  individu.  Per  definisi 

tidak  ada  kewajiban  itu.  Akan  tetapi  pendekatan-pendekatan  yang  sudah  ada 
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Instrumen HAM PBB, Komisi HAM Inter Amerika (1981), Dewan Eropa [Kasus Thorgeisen]. 



 

menunjukan bahwa pemerintah harus memberikan informasi kepada individu – 

dan individu memiliki kewenangan untuk meng-akses (masup) informasi. ICCPR, 

instrumen HAM yang telah diratifikasi dan dijadikan acuan oleh ratusan negara, 

mengakui hak individu untuk secara aktif mencari informasi. Demikian pula 

Pelapor Khusus PBB mengenai hak ini menegaskan bahwa hak itu menckaup 

akses atas informasi. Karena tanpanya hak ini akan tak bermakna. [SR, 1995]. 

Bahkan harus pula diasumsikan untuk mendahului adanya akses atas informasi 

dari pemerintah. 

Prinsip pluralism. Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya tidak 

boleh terdapat larangan mencari, memperoleh atau menyebarkan informasi pada 

individu atau kelompok tertentu. Penguasaan secara monopolistic dari sarana- 

sarana pencarian dan penyebaran informasi hanya akan menegaskan bahwa 

informasi itu hanya dimiliki oleh pemilik sarana tersebut, seperti media massa. 

 
8.   Kebebasan atas informasi vs. keamanan nasional. 

 
Apa yang dimaksud dengan ‘keamanan nasional’ tidak pernah berhasil 

dirumuskan dengan baik. Yang kira-kira mendekati consensus adalah bahwa 

semua negara wajib melindungi wilayahnya dari ancaman negar lain. Bahkan 

jargon ‘keamanan nasional’ justru seringkali menjadi doktrin yang mengakibatkan 

ketegangan antara negara dengan individu. Hal ini sangat tampak pada masa rejim 

Orde Baru. Meski tidak diakui secara formal doktrin ini dijalankan; “stabilitas 

nasional merupakan syarat bagi kemajuan dan pembangunan ekonomi dan sosial”. 

 
Untuk merealisasikannya, diterapkanlah kontrol yang ketat terhadap masyarakat 

dan strategi korporatis. Upaya ini didukung dengan kebijakan dwi fungsi ABRI 

(TNI). Sebagaimana diungkapkan oleh Robert Lowrey (…), rejim orde baru 

melihat ancaman keamanan nasional berasal baik dari luar maupun dalam negeri. 

Sebagai akibatnya aspirasi local dicampuradukan dengan infiltrasi luar negeri. 

Perlawanan-perlawanan masyarakat dianggap sebagai akibat dari pengaruh ide- 

ide luar negeri yang mengancma persatuan nasional. Ide-ide yang dimaksud 

biasanya adalah Marxism-komunism, ekstrimism Islam, demokrasi liberal dan 

gerakan separatis. [pernah ada peta yg digambar oleh Kodam Jaya, 1999 

mengenai musuh-musuh negara seperti gerakan mahasiswa, LSM dsb.]. 

 
Cara melihat demikian menunjukan bahwa nilai kemanan nasional diletakan 

berada di atas nilai-nilai lainnya, seperti keadilan dan HAM. Sebenarnya bukan 

kemanan nasional yang menjadi persoalan tapi keamanan dari NEGARA saat itu. 

Oleh karenanya, setiap ekspresi ketidak-setujuan dan kritik dianggap sebagai 

persoalan keamanan dan didekati dengan pendeakatan keamanan; yang artinya 

tidak beda dengan kekerasan. Ada militer yang bertindak atas nama pengusaha 

dalam kasus-kasus konflik perburuhan maupun penggusuran. 

Sumber-sumber daya dan energi ABRI, yang terbatas, lebih banyak digunakan 

untuk untuk operasi counterinsurgency daripada kepentingan pertahanan. Hal ini 

sekaligus menunjukan betapa rejim itu lebhmenaruh berat pad kontrol terhadap 



 

ancaman di dalamn negeri sendiri dariada integritas negara secara keseluruhan. 

Hilagnya dua pula saya rasa menunjukan hal itu. 

Dalam praktik negara Indonesia, keamanan nasional mengakibatkan banyaknyh 

apelanggaranHAM – demikian pula kebebasan atas informasi. Press misalnya 

seringkali berpendapat bahwa pengungkapan dan penyebaran issue-issue sensitive 

seperti korupsi dan dwi fungsi ABRI merupakan tindakam memperlakukan 

kepemimpinan nasional dan mendorond konflik sosial. 

 
9. Sebagai hak asasi pada umumnya yang bersifat universal hak atas informasi tidak 

bersifat absolut. Hak ini dapat di ‘derogate’ (pada saat darurat) dan dibatasi untuk 

kepentingan-kepentingan publik.
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salah satu pembatasan yang sah adalah 
‘keamanan nasional’. 

10. salah satu usaha yang juga telah mendapat pengakuan luas dari badan-badan PBB 

dan consensus di antara para ahli adalah Prinsip-prinsip Siracusa; yang 

merupakan seperangkat prinsip mengenai aturan-aturan pembatasan (limitation) 

dan derogasi (derogation) dalam ICCPR. Khusus berkenaan dengan keamanan 

nasional dan kebebasan atas informasi telah dirumuskan dalam Prinsip-prinsip 

Johannesburg. 

11. kita ambil saja contoh mengenai konsep ‘keamanan nasional’ sebagai salah satu 

alasan yang mungkin untuk membatasi penerapan hak asasi manusia. Di dalam 

prinsip-prinsip itu dikatakan bahwa: 

a. penerapan alasan ini untuk menjustifikasi beberapa hak hanya sah jika 

diambil untuk melindungi eksistensi bangsa atau integritas wilayahnya 

atau independensi politik terhadap (ancaman) kekuatan 

b. keamanan nasional tidak dapat diterapkan sebagai alasan untuk membatasi 

hak asasi jika sekedar untuk mencegah ancaman-ancaman local atau 

ancaman yang terisolasi terhadap hukum maupun ketertiban 

c. juga tidak dapat digunakan sebagai pretext / untuk membenarkan 

pembatasan yang kabur atau semena-mena. Oleh karenanya hanya 

mungkin diterapkan jika telah ada jaminan yang cukup atas penerapan hak 

bersangkutan dan remedies yang efektif terhadap penyalahgunaan 

(kekuasaan). 

d. Adanya pelanggaran HAM secara sistematis merusak kepentingan 

keamanan nasional yang sesungguhnya dan bahkan mengganggu 

perdamaian dan keamanan internasional. Negara yang bertnggung jawab 

terhadap pelanggaran ini tidak dapat menerapkan alasan keamanan 

nasional sebagi pembenaran atas tindakan-tindakan yang bertujuan 

menekan oposisi atau melakukan tindakan represif terhdap penduduknya.
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Bagaimana mengujinya? Dari pengalaman berbagai pengadilan atau hukum menentukan 

bahwa untuk bisa mengklaim hal tersebut maka harus ada hubungan sebab akibat antara 

kebebasn  yang  bersangkutan  dengan  kerusakan  yang  dituduhkannya.  Dalam  konteks 
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Secara singkat kedua klausul-klausul pembatasan dan derogasi merupakan klausul pengecualian yang 

harus diterjemahkan dan diaplikasi secara sangat ketat. Derogasi adalah untuk menunda hak bersangkutan 
sedangkan klausu pembatasan adalah untuk membatasi pelaksanaan hak bersangkutan atas dasar tertentu.  
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Prinsip Siracusa hal. 6 



 

‘kemanan nasioanl’ maka harus ada ancaman yang imminent (segera akan terjadi) 

terhadap eksistensi negara. Atau terdapat probabilitas yang tinggi bahwa ancaman itu 

akan terjadi. 

Pengadilan Belanda, yang menjadi ibu dari hukum nasional kita, memutuskan sebuah 

publikasi tidak dapat dihukum atau dicegah penerbitannya hanya dan hanya karena dapat 

Membahayakan keamanan nasional. Mengacu pada pengadilan itu justru mensyaratkan 

pemerintah untuk membuktikan bahwa konsekuensi-konsekuensi yang dikawatirkan akan 

terjadi. Dengan kata lain, untuk dapat memperoleh ancaman atas kemanan nasional yang 

sesungguhnya pembatasan itu harusmempunyai ‘demonstrable effect’ (dampak yang bisa 

ditunjukan).
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Disamping itu harus pula ditunjukan tingkat kehancuran – bahwa kehancuran yang akan 

terjadi benar-benar besar. Kedua, kehacnuran itu harus benar-benar berasal dari aktivitas 

yang dituduhkan. Pernyataan atau penyampaian informasi yang tidak secara langsung 

mendorong adanya kekerasan, misalnya, tidak dapat dimasukan dalam kategori ini. 

unsure lainnya adalah kehendak dari orang-orang yang terlibat untuk menimbulkan 

kehancuran. Dan pemerintahlah yang harus membuktikan tuduhannya. 

 
Untuk ditegaskan di sini, keamanan bukan tujuan di dalam dirinya sendiri. Doktrin 

keamanan nasional yang secara eksklusif terpusat pada sasaran-sasaran militer dan 

bertujuan untuk mengamankan posisi sebuah rejim maka alasan itu tidak sah. Justru 

penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dilihat sebagai komponen penting dari 

‘keamanan nasional’. Keamanan yang hendak dilindungi oleh negara adalah keamanan 

dari warganya dan bukan penguasanya. 

 
12. prinsip-prinsip umum pembatasan kebebasan atas informasi 

 
PEMBATASAN itu bersifat terbatas. Pertama hal ini berarti, hak/kebebasan tersebut 

merupakan aturan pokoknya dan limitasi merupakan pengecualian. Pembatasan itu 

tidak dapat merusak mengancam hak itu sendiri. Asumsi dasarnya selalu memilih 

prinsip pokoknya terlebih dahulu. Dalam kasus Sunday Time, misalnya, pengadilan 

HAM Eropa memutuskan bahwa persoalan antara kebebasan atas informasi dengan 

pembatasan bukan dua hal yang bertentangan – akan tetapi pembatasan itu 

merupakan pengecualian dari kebebasan yang harus diiterpertasikan secara sempit. 

 
Disamping itu ada 3 prasyarat lain untuk menilai sejauh mana pembatasan itu sah, 

yaitu: syarat legalitas (diatur dalam hukum), legitimasi (tujuan dari pembatasan itu 

adalah untuk mengamankan salah satu dari berbagai kepentingan yang sah), 

kebutuhan (pembatasan itu diperlukan untuk mencapai tujuan bersangkutan). 

 
Apa arti dari syarat-syarat ini? 

Bagaimana pengaruhnya pada sistem hukum kita? 

Kebebasan atas informasi dan kebebasan menyatakan pendapat! Focus kebebasan 

inid. 
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Prinsip 2 (a) dan 15-16 Johanesburg 



 

Hak atas informasi dari lembaga-lembaga negara merupakan bagian dari perwujudan 

pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab pada publik. informasi yang akurat 

dan seimbang (adil) akan melindungi masyarakat dari tindakan maupun analisa yang 

keliru. Hak atas informasi sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat 

diekspresikan dengan “pendapat tanpa informasi sama buruknya dengan sebuah pidato 

tanpa pendengar”. 

 
Dengan informasi – khususnya mengenai persoalan-persoalan umum, warga dapat 

mengekspresikan berbagai pendapat yang mungkin berbeda, dapat saling menukar 

pandangan dan akhirnya berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang bermuatan 

kepentingan publik. 

 
Meskipun kebebasan menyatakan pendapat tidak masuk dalam non derogable rights telah 

diakui secara luas bahwa hak ini sngat fundamental sehingga pemenuhan hak asasi ini 

menentukan pemenuhan hak asasi lainnya. Gambaran sederhananya adalah tangisan bayi 

yang merupakan ekspresi anak manusia untuk terpenuhinya kebutuhan (hak) lain seperti 

pangan, rasa aman, cinta kasiih dan sebagainya. 

 
Lebih dari itu kebebasan berekpresi merupakana hak asasi yang memiliki cirri 

untukmelawan setiap sistem atau ideology yang memaksakan kebenaran tunggal dan 

sebaliknya menekankan toleransi dan pluralism. Tindakan sweeping buku hanya karena 

memiliki gagasan yang berbeda jelas merupakan tindakan yang tidak berbeda dengan 

pemaksaan ideology. Tindakan memutlakan kebenaran. 

 
Akses terhadap restricted area. Sepanjang konflik, pers disamping komunitas-komunitas 

masyarakat warga lainnyua seringkali dilarang masuk dalam wilayah tersebu dengan 

alasan keamanan. 

 
Pentingnya kebebasan atas informasi bagi sebuah pemerintahan demokratis tidak bisa 

diragukan. Sejak 1946 resolusi PBB mengadop resolusi 59(I) 



 

Kerangka Penulisan 

 
1. Latar belakang persoalan 

2. Batasan pengertian kebebasan atas informasi 

3. Apakah kebebasan itu hak asasi manusia – mengapa? 

a. Sejauh mana melekat pada diri manusia 

b. Sejauh mana universal 

c. Dasar menyebutnya sebagai hak asasi manusia 

4. Ciri dan cakupan dari kebebasan atas informasi 

5. Batasan-batasan pembatasan kebebasan informasi 

6. Isu-isu besar 

a. Pengaturan batasan kebebasan atas informasi 

b. Keamanan nasional dengan kebebasan atas informasi 

c. Tanggung jawab negara 

 
Latar belakang 

 
Seorang peneliti mendatangi sebuah perpustakaan dan meminta informasi tertentu 

yang relevan dengannya. Akan tetapi inform 


