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BAGIAN I 
PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI 

 
 
1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat 

ELSAM, adalah organisasi hak asasi manusia, yang melakukan kegiatan utama berupa 
penelitian dan advokasi kebijakan, yang berdiri di Jakarta, sejak 15 Agustus 1993. Terdaftar 
sebagai sebuah badan hukum Perkumpulan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM 
Republik Indonesia No. AHU-17.AH.01.07 Tahun 2014. Sejak awal didirikan, ELSAM bertujuan 
untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, 
keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya; 
 

2. Dalam mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melakukan 
pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, serta dampaknya 
terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) mengembangkan gagasan dan konsepsi 
atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan 
melindungi hak asasi manusia; (3) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi 
pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) 
menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum 
yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas; 

 
3. Selaras dengan tujuan tersebut ELSAM turut aktif dalam melakukan berbagai kegiatan studi 

dan advokasi berkaitan dengan perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan 
berpendapat yang merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana telah dijamin 
dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ELSAM telah 
melakukan berbagai studi mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia dan permasalahan 
aktualnya, termasuk yang terkait dengan tata kelola konten internet (internet content 
governance). Adapun bentuk-bentuk advokasi yang ELSAM lakukan dengan cara memberikan 
sejumlah masukan melalui berbagai kertas kebijakan yang ditujukan pada pengambil 
kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif. Juga penyelenggaraan berbagai seminar ataupun 
workshop sebagai upaya guna memastikan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, 
memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan 
kebebasan berpendapat; 

 
4. Dengan sandaran di atas ELSAM bermaksud mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya 

sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), kepada Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan 
pandangan sesuai bidang keahlian dan sebagai wujud dukungan masyarakat sipil kepada 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 
perihal Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
5. Penyusunan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ini terbatas pada isu permasalahan 

sebagai berikut: 
 

- Internet sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dan 
memperoleh informasi, maupun hak asasi manusia lainnya; 

- Batasan ruang lingkup mengenai konten internet (informasi dan/atau dokumen elektronik); 
- Pendekatan hak asasi manusia dalam pembatasan akses konten internet; 
- Peran dan tanggung jawab negara dalam pembatasan konten internet; 
- Peran dan tanggung jawab korporasi penyedia layanan sebagai perantara; dan 
- Permasalahan dalam pengaturan pembatasan akses konten internet di Indonesia. 
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6. Dalam menyusun amicus curiae ini, khususnya dalam mengulas beberapa isu permasalahan 

tersebut, amici merujuk pada instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk 
dan tidak terbatas pada konvenan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi menjadi 
hukum nasional maupun yang telah diterima secara universal. Adapun rujukan hukum tersebut 
yakni sebagai berikut: 
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945); 
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); 
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM); 
- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana yang telah disahkan melalui 

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik 
(Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik); 

- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); 

- UN Commission on Human Rights, The Siracusa Principles on the Limitation And Derogation 
Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 28 September 1984, 
E/CN.4/1985/4 (Prinsip-Prinsip Siracusa). 
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BAGIAN II 
SEKILAS TENTANG AMICUS CURIAE DAN POSISINYA DALAM PERADILAN DI INDONESIA 

 
 
7. “Amicus Curiae”, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan 

Indonesia. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, 
yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan 
pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta 
hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar; 
 

8. Negara-negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan mekanisme 
amicus curiae dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, dan Argentina. Sejarah 
Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke-19, 
cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam 
proses hukum di Pengadilan. Baru pada awal abad ke-20 amicus curiae mulai memainkan 
peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, 
menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi 
dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung; 

 
9. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik amicus curiae adalah diterapkannya amicus curiae 

dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-lembaga 
negara maupun organisasi internasional; 

 
10. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court", diartikan “someone who 

is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest”. 
Secara bebas, amicus curiae diterjemahkan sebagai friends of the court atau 'Sahabat 
Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan 
pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi 
amicus curiae sebagai “one (as a professional person or organization) that is not a party to a 
particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law 
that directly affects the case in question”; 

 
11. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam 

mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu 
sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan 
merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil 
perkara yang melibatkan masyarakat luas; 

 
12. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad 

ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat 
dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan 
amicus curiae: 
- fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu 

hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; 
- amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh 

seorang pengacara (lawyer); 
- amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan 

dalam suatu kasus; 
- izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae; 

13. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke -19, lama sekali 
pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. 
Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus 
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yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus 
hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae, telah 
berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung; 
 

14. Di Indonesia, amicus curiae belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun 
praktisi. Namun, hingga saat ini, beberapa amicus curiae telah diajukan di Pengadilan 
Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada amicus curiae yang pernah diajukan oleh ELSAM, 
diantaranya: 
a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan 

amicus curiae kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah 
Time versus Soeharto dan amicus curiae dalam kasus “Upi Asmaradhana” di Pengadilan 
Negeri Makassar, dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis 
hakim yang memeriksa perkara; 

b. Amicus Curiae peninjauan kembali kasus Majalah TIME versus Soeharto; 
c. Amicus Curiae peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian 

Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra; 
d. Amicus Curiae yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita Mulyasari yang 

dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE); 

e. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam kasus Anwar Sadat 
(aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang; 

f. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia dalam perkara 
pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015; 

g. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, Heri 
Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi, 19 Januari 2018; 

h. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus Alnoldy Bahari alias Ngawur Permana di 
PN Pandeglang pada Bulan April 2018; 

i. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus Penyalahgunaan Data Pribadi yang 
berdampak terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Daring terhadap Kennedy Jennifer 
Dhillon di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2019; 

j. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam perkara Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna 
di Pengadilan Negeri Banda Aceh a.n Terdakwa Saiful Mahdi; 

k. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam Perkara Internet Shutdown di Papua dan Papua 
Barat pada Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara 
Jakarta;  

 
15. Walaupun amicus curiae belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan 

berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang berbunyi, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sebagai dasar hukum pengajuan amicus 
curiae, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu 
strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, 
terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai UU atau pasal yang kontroversial; 
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BAGIAN III 
RINGKASAN PERKARA 

 
 
16. Dalam perkara a quo, permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE 

diajukan oleh Arnoldus Belau selaku Pemohon I dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selaku 
Pemohon II. Para pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan norma Pasal a quo yang mengatur 
mengenai kewenangan pihak pemerintah baik secara langsung maupun melalui perintah 
kepada pihak berwenang lainnya untuk melakukan pemutusan akses informasi dan/atau 
elektronik telah mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon baik secara spesifik 
serta aktual maupun secara potensial;1 
 

17. Arnoldus Belau mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual karena berlakunya norma 
Pasal a quo menjadi dasar pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) memutus akses elektronik situs 
suarapapua.com. Pemutusan akses dan/atau informasi elektronik tersebut dilakukan tanpa 
memberikan alasan yang jelas, pihak Kemenkominfo beralasan melalui surat Nomor: B-
687/KOMINFO/DJAI/HK.02.01/11/2016 tertanggal 21 November 2016 bahwa konten dalam 
situs suarapapua.com bermuatan negatif. Terkait bagian mana konten dalam situs 
suarapapua.com yang dikualifikasikan sebagai konten negatif tidak dijelaskan lebih lanjut oleh 
pihak Kemenkominfo. Akibat pemutusan akses elektronik tersebut membuat Arnoldus Belau 
sebagai jurnalis tidak bisa membuat dan mengunggah konten berupa artikel pemberitaan 
tentang situasi Papua dan Papua Barat. Ketentuan norma Pasal a quo yang menjadi dasar 
pemutusan akses elektronik kepada situs suarapapua.com sebagai wadah informasi yang 
dikelola oleh Arnoldus Belau merugikan hak konstitusional Arnoldus Belau yaitu hak atas 
informasi sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945; 
 

18. Sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berpotensi mengalami kerugian konstitusional 
karena berlaku norma Pasal a quo membuat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sewaktu-waktu 
dapat kehilangan hak-hak konstitusionalnya untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dan/atau dokumen elektronik. 
Ketentuan norma Pasal a quo membuat pemerintah secara sepihak sewaktu-waktu dapat 
memutus akses elektronik kepada situs milik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan dalih 
situs tersebut bermuatan yang melanggar hukum; 

 
19. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, para pemohon melihat terdapat hubungan sebab akibat 

antara kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya Pasal a quo yang diuji 
dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal q quo menyebabkan hak konstitusional 
Arnoldus Belau selaku Pemohon I dirugikan dan menyebabkan hak konstitusional Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) selaku Pemohon II berpotensi dirugikan; 

 
20. Atas dasar itu, para pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 40 

ayat (2b) UU ITE, yang berbunyi: “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada 
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum”,  terhadap, norma 
Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya: 
- Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

 
1 Permohonan para pemohon dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 Perihal Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat 
(2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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- Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminanan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

- Pasal 28F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia”.  

 
21. Dalam petitumnya, para pemohon meminta putusan Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally 

Unconstitutional) terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sepanjang tidak dimaknai “Dalam 
melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang 
melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem 
Elektronik setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata 
usaha negara secara tertulis untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”. 
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BAGIAN IV 
PENDAPAT SEBAGAI AMICI 

 
 
Berdasarkan uraian perkara yang telah diuraikan tersebut, serta membaca dokumen-dokumen 
terkait, amici secara umum berpendapat bahwa perkara a quo berkaitan dengan konstitusionalitas 
norma yang termuat dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, khususnya kewenangan pemerintah dalam 
melakukan pemutusan akses internet terhadap konten yang memiliki muatan melanggar hukum, 
yang harus didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis terlebih dahulu. 
Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap hak asasi 
manusia, termasuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dapat diuji 
melalui mekanisme banding di pengadilan, sebagai wujud dari prinsip judicial scrutiny, yang 
merupakan turunan prinsip negara hukum yang menjadi elemen esensial moral konstitusi, UUD 
1945. Selanjutnya, untuk lebih jauh menguraikan hal ini dan menjawab beberapa isu permasalahan 
yang ada, pada bagian ini pendapat amici akan diuraikan sejumlah permasalahan berikut, 
sebagaimana telah diutarakan pada poin 5 Bagian 1 di atas. 
 
IV.1. Internet sebagai Sarana Kunci dalam Penikmatan Kebebasan Ekspresi dan Hak atas 
Informasi 
 
22. Dewasa ini, internet telah menjadi alat komunikasi kunci bagi individu dan memungkinkan 

pertukaran informasi tanpa batas. Menurut mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan 
Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue menegaskan bahwa internet merupakan instrumen 
khusus dalam pemenuhan hak asasi manusia. Sebab internet dapat digunakan individu untuk 
menggunakan hak mereka seperti kebebasan berekspresi, mencari, menerima dan 
memberikan informasi dan ide sebagaimana dijamin berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;2 
 

23. Internet merupakan bentuk revolusioner dari teknologi komunikasi yang berbeda dengan 
medium konvensional lainnya seperti radio, televisi dan media cetak yang berfokus pada 
transmisi informasi satu arah. Sedangkan internet, merupakan medium interaktif yang 
memungkinkan adanya kolaborasi dalam memproduksi konten, sehingga individu tidak hanya 
sebagai penerima informasi yang pasif. Dengan demikian, internet mampu menjadi instrumen 
pemberdayaan dan membantu perlindungan juga guna mengakses hak asasi manusia lainnya, 
termasuk peningkatan ekonomi, sosial dan politik;3 

 
24. Khusus dalam konteks pemanfaatan teknologi internet, Navi Pillay, Komisioner Tinggi HAM 

PBB, menyatakan bahwa internet merupakan tren global yang paling kuat, yang telah 
menghadirkan suatu tantangan HAM sangat kompleks. Internet telah menghapuskan berbagai 
upaya untuk membentuk monopoli informasi dan berita, sehingga mampu mendorong 
beragam pengambilan keputusan pemerintah secara transparan dan akuntabel.4 Memang, 
besarnya pengguna internet di dunia telah melahirkan banyak peluang. Mencuplik pernyataan 
Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (2011), 
bahwa internet telah menjadi sarana utama di mana individu dapat menggunakan hak mereka 
atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Internet telah menjadi alat yang sangat 
diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan 

 
2 UNHR. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression. A/66/290. 2011. August. https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/66/290.  
3 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Freedomofexpressioneverywhere.aspx 
4 Lihat Navi Pillay, Human Rights Achievements and Challenges in a Rapidly Changing World, pidato di University of 
Witwatersand, Johannesburg, 17 April 2013, dapat diakses di 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13250&LangID=E. 
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mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses 
universal terhadap internet harus menjadi prioritas semua negara.5 

 
25. Bagi pemajuan hak atas kebebasan berekspresi khususnya, internet tentu memberikan ruang 

yang sangat besar untuk berbagai macam bentuk dan aktualisasi ekspresi. Internet adalah 
kesempatan yang unik untuk membuka semua bangsa guna meningkatkan pertukaran 
informasi, pendapat dan gagasan. Besarnya sumberdaya yang tersedia di internet, akan sangat 
berkontribusi bagi pemajuan ekonomi, sosial dan budaya, khususnya di negara-negara 
berkembang. Lebih jauh untuk menopang hal itu, perlu ada kerjasama antara sektor swasta—
yang memiliki peranan penting dalam promosi teknologi, dengan PBB dan masyarakat sipil. 
Kerjasama ini penting dalam rangka memastikan bahwa hak asasi manusia adalah komponen 
paling fundamental dan tak-mungkin bisa dihindari bagi masa depan tata kelola internet. 

 
26. Lebih jauh, Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. 

Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal 
Declaration on Human Rights atau traktat-traktat  diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 
No. 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi 
manusia fundamental dan ...standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”. 
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan 
berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan; 

 
27. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau 

berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan 
untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk 
menyatakan pandangannya secara bebas. Kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi 
martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi. 
Kebebasan berekspresi memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk 
menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang bisa 
mengembangkan dan mengekspresikan opini mereka dengan cara yang menurut mereka 
tepat. Kebebasan berekspresi harus dilihat sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan 
perlindungan hak asasi manusia yang lain dan juga penting sebagai alat untuk mendorong 
pemberantasan impunitas dan korupsi (A/HRC/14/23); 

 
28. Hukum Internasional hak asasi manusia telah memberikan fondasi dasar jaminan kebebasan 

berekspresi dan berpendapat serta hak atas informasi. Hal itu sebagaimana didasarkan pada 
Pasal 19 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan oleh 
pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Ketentuan Pasal 19 
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut sesungguhnya merupakan turunan 
dari DUHAM yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, dan telah 
diterima oleh seluruh Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk 
Indonesia, yang mengadopsinya melalui TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia; 

 
29. DUHAM telah menghadirkan dasar-dasar moral dan hukum yang membimbing dan 

memformulasikan standar-standar bagi kebebasan berekspresi, sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan 
mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; 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 

 
5 Lihat Laporan Frank La Rue Paragraf 59, A/HRC/14/23, dapat diakses di 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ docs/14session/A.HRC.14.23.pdf. 
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memandang batas-batas”, walaupun senyatanya ketentuan pasal ini dibatasi oleh ketentuan 
Pasal 29 DUHAM yang memperbolehkan adanya pembatasan. Oleh karenanya, amici 
berpendapat bahwa pembatasan tersebut merupakan hal penting yang akan diuraikan 
tersendiri dalam bagian selanjutnya; 

 
30. Selanjutnya, perihal kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dalam ketentuan Pasal 19 

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan politik ini disebutkan: 
(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; 

(3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban 
dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal 
ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) 
Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau 
ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum; 

 
31. Secara detail dalam pelaksanaan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 

Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengeluarkan Komentar Umum (General Comment) No. 
34 tentang Freedoms of opinion and expression, yang materinya menegaskan bahwa ketentuan 
Pasal 19 Kovenan melindungi “ ... semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk di 
dalamnya bentuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal semacam gambar dan 
bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat kabar, pamflet, poster, banner, pakaian 
serta submisi hukum. Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi 
elektronik dan bentuk-bentuk internet...”. Selanjutnya dalam paragraf 3 Komentar Umum juga 
dinyatakan: “bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi disertai dengan tugas dan tanggung 
jawab khusus. Untuk alasan ini ada wilayah secara terbatas kaitannya dengan pembatasan hak 
yang diizinkan dalam rangka untuk menghormati hak atau nama baik orang lain atau untuk 
perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik. 
Namun, ketika pihak Negara melakukan pembatasan maka pelaksanaan kebebasan 
berekspresi, tidak dibolehkan justru membuat hilangnya hak itu sendiri”; 
 

32. Selanjutnya, perlindungan hak atas informasi juga ditekankan dalam perlindungan terhadap 
ruang sipil sebagaimana dikategorikan sebagai isu hak asasi manusia oleh Dewan HAM PBB. 
Ruang sipil atau civic space adalah lingkungan yang memungkinkan masyarakat sipil 
berpartisipasi dalam politik, ekonomi dan kehidupan sosial di masyarakat. Secara khusus, ruang 
sipil mengizinkan individu dan kelompok untuk berkontribusi dalam proses perumusan 
kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka, termasuk: (a) Dalam mengakses informasi, (b) 
Terlibat dalam dialog, dan (c) Mengekspresikan perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan 
dan bergabung bersama untuk menuangkan pandangan mereka. Dalam hal ini ruang sipil 
yang terbuka dan majemuk harus menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat serta 
kebebasan berkumpul dan berserikat, merupakan prasyarat untuk membuat pembangunan 
dan perdamaian yang berkelanjutan;6 

 
33. Dalam konteks itu pula, Dewan HAM PBB telah mengeluarkan Resolusi A/HRC/20/L.13 tentang 

The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, pada 29 Juni 2012. 
Dalam resolusi tersebut, Dewan HAM menegaskan antara lain: setiap orang memiliki 
perlindungan hak yang sama baik offline maupun online, sebagaimana dijamin oleh Kovenan 
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, serta Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia; sifat global 

 
6 https://www.ohchr.org/EN/Issues/CivicSpace/Pages/ProtectingCivicSpace.aspx 
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dan terbuka dari internet diakui sebagai kekuatan pendorong dalam mempercepat kemajuan 
pembangunan dalam berbagai bentuk; meminta kepada seluruh negara untuk 
mempromosikan dan memfasilitasi akses ke Internet dan kerjasama internasional yang 
bertujuan untuk pengembangan media, informasi dan fasilitas komunikasi di semua negara.7 
Dalam konteks itulah kebijakan penata-kelolaan internet di bangun oleh semua negara. Hak 
asasi manusia menjadi instrumen paling kunci di dalam mempersiapkan rumusan setiap 
kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan internet; 
 

34. Perihal tersebut kemudian dikuatkan kembali dalam Resolusi 73/27 yang diadopsi oleh Majelis 
Umum PBB pada 5 Desember 2018, yang mengingatkan pentingnya penghormatan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, juga 
menegaskan kembali negara-negara untuk menghormati: Resolusi Dewan HAM 20/8 tanggal 5 
Juli 20128 dan 26/13 tanggal 26 Juni 2014 tentang promosi, perlindungan, dan penikmatan hak 
asasi manusia di Internet,9 Resolusi Majelis Umum 68/167 tanggal 18 Desember 2013 dan 
69/166 tanggal 18 Desember 2014 tentang hak privasi di era digital,10 untuk menjamin 
penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi; 

 
IV.2. Memahami Cakupan Ruang Lingkup Konten Internet  
 
35. Sebelum menelaah lebih jauh mengenai pembatasan terhadap konten internet, hal pertama 

yang penting dilakukan adalah mencari definisi dan cakupan ruang lingkup dari konten 
internet itu sendiri, atau dalam UU A Quo, disebut sebagai informasi dan/atau dokumen 
elektronik. Secara garis besar, konten internet dapat didefinisikan sebagai, “seluruh konten yang 
tersedia secara online (dalam jaringan), atau seluruh bentuk siaran yang ditransmisikan melalui 
internet, termasuk di dalamnya televisi yang disiarkan dalam format digital (Smart TVs) dan 
permainan komputer, adalah bagian dari cakupan ruang lingkup konten internet”; 

 
36. Industri konten mengambil sumber informasi sebagai objek kerja dan menyediakan produk 

dan layanan budaya (proses kreatif). Beberapa negara menyebut industri konten sebagai 
industri kreatif, industri budaya, industri karya cipta, atau bahkan industri hiburan karena 
karakteristik kreativitas dan budayanya. Berangkat dari batasan itu, sejumlah ahli mengatakan 
bahwa 'Konten' sesungguhnya adalah deskripsi umum tentang produk budaya, barang 
dagangan atau layanan budaya yang disediakan oleh industri konten. Oleh karena konten 
sebenarnya terdiri dari produk budaya (kreatif), industri konten dapat diklasifikasikan sebagai 
industri budaya (kreatif), yang disebarluaskan melalui media (internet). Dalam arti luas 
penerbitan (pers), film, radio, televisi dan hari ini internet, adalah distributor langsung produk 
kreatif (budaya);11  

 
37. Pada masa lalu, pengaturan mengenai industri konten, termasuk di dalamnya produksi, 

distribusi dan pertukarannya, dirumuskan dalam sejumlah peraturan yang berbeda-beda 
sektornya. Akan tetapi hari ini, dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 
semua kategori pekerjaan terkait dengan konten, sekarang dapat didigitalkan. Artinya, 
kemajuan teknologi jaringan, internet, jaringan kabel dan jaringan telekomunikasi telah 

 
7 Lihat A/HRC/20/L.13, dapat diakses di http://daccess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/ 
G1214710.pdf? OpenElement.  
8 Lihat: Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 53 and corrigendum 
(A/67/53 and A/67/53/Corr.1), chap. IV, sect. A. 
9 Selengkapnya lihat Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/26/L.24, diadopsi pada 20 Juni 2014, dapat diakses di 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/059/67/PDF/G1405967.pdf?OpenElement. Selanjutnya 
diadopsi oleh Majelis Umum 26 Juni 2014, lihat: Sixty-ninth Session, Supplement No. 53 (A/69/53), chap. V, sect. A. 
10 Lihat: Resolusi 68/167 dapat diakses di http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167. 
11 Fuping Gao, Legal Framework For The Development Of The Content Industry In The People’s Republic Of Tiongkok, 
dalam Brian Fitzgerald, Fuping Gao, Damien O’Brien, Brisbane, Sampsung Xiaoxiang Shi (Eds.), Copyright Law, Digital 
Content And The Internet In The Asia-Pacific, (Sydney: Sydney University Press, 2008), hal. 30. 
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menciptakan hibridasi dan transformasi konten itu sendiri. Jaringan tidak hanya merupakan 
integrator industri konten namun juga merupakan katalisator bagi industri yang sedang 
berkembang ini. Konten digital (internet), menekankan pada langkah-langkah teknologi digital 
yang diadopsi pada fase tertentu yang terjadi saat konten informasi sedang diproses. Produk 
konten digital ini sendiri dapat berupa:12  

 
1. Audio dan video digital, termasuk CD/VCD/DVD, musik online dan TV digital; 
2. Penerbitan dan pengarsipan digital, seperti e-book, database dan periklanan digital; 
3. Pembelajaran digital, termasuk alat pengembangan untuk konten pembelajaran, 

pengembangan layanan dan produk pendidikan; 
4. Permainan digital (online game), misalnya permainan televisi dan komputer pribadi; 
5. Animasi komputer, seperti animasi 2D/3D dan FLASH; dan 
6. Produk aplikasi digital, yang meliputi produk dan layanan hiburan, layanan informasi, 

produk dan layanan integrasi sistem. 
 
38. Kendati ‘informasi internet’ adalah istilah yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, 

informasi sesungguhnya bukan material yang berdiri sendiri di internet. Material yang berdiri 
sendiri, bersifat sporadik dan acak, yang dalam lalu lintas jaringan elektronik disebut sebagai 
‘konten internet’. Informasi internet sesungguhnya merupakan sebuah narasi, cerita tentang 
hal yang spesifik yang tersusun secara sistematis dari sekumpulan konten internet (teks, audio, 
audiovisual, animasi, dll.). Tidak ada definisi tunggal yang dapat menjelaskan apa itu konten 
internet akan tetapi pengertian perihal konten umumnya merupakan penjabaran tentang 
material-material yang sifatnya spesifik. Center for International Governance Innovation (CIGI) 
dan The Royal Institute for International Affairs United Kingdom menjabarkan: 

 
“The content layer of the Internet is the one most visible to end users. Internet content 
obviously includes alphanumeric text (messaging, IoT data, email, web content and 
books), audio music and voice calls), pictures (photographs, diagrams, digitized art 
and illustrations), video (user-generated video, video conferencing and streaming 
movies) and multimedia of all kinds (video games, virtual reality, IoT 
environments).”13  

 
39. Dalam ekosistem tata kelola internet, konten hadir sebagai lapisan paling atas—jika merujuk 

pada lapisan tata kelola internet Kurbalija—yang muncul pada perangkat digital kita. Konten 
internet tidak hadir dalam ruang-ruang fisik namun hadir dan terkelola dalam ruang nonfisik 
dalam wujud komputasi awan (cloud computing) yang berfungsi sebagai sebuah lumbung yang 
mampu menyimpan data14 dalam jumlah yang tak terbatas. Komputasi awan membangun 
perspektif kita tentang ruang di mana di dalamnya kode-kode diproses oleh lapisan paling 
bawah (infrastructure and technical standards/logical layer) internet hingga muncul entah dalam 
bentuk teks, suara, gambar, video pada perangkat telekomunikasi; 
 

40. Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, istilah konten internet disebut sebagai informasi 
elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 poin (1) UU A Quo, dengan definisi sebagai satu atau 

 
12 Ibid., hal. 31-32. 
13 CIGI and The Royal Institute for International Affairs, Global Commission on Internet Governance: One Internet, 
(London: CIGI and Chatham House, 2016), hal. 4. 
14 Secara harafiah data merupakan bentuk jamak dari kata ‘datum’ yang dalam bahasa Latin bermakna sebagai bagian 
informasi atau dengan kata lain data dapat dipahami sebagai kumpulan dari datum-datum yang melahirkan suatu 
informasi. Data harus pula memuat sekelompok fakta dalam bentuk simbol-simbol (seperti alfabet, angka, citra 
maupun simbol khusus lainnya) yang merepresentasikan ide, objek, kondisi atau situasi, yang dapat disusun untuk 
diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan database. Seiring dengan berkembangnya cara pengumpulan 
suatu data, maka beragam variabel jenis data, yaitu data primer-sekunder, data kualitatif-kuantitatif, hingga data 
pribadi, lahir dengan sendirinya. Lihat Wahyudi Djafar, dkk, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: usulan 
Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jakarta: ELSAM, 2016), hal. 3. 
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sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, 
telecopy atau sejenisnya dalam bentuk huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi 
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. Namun, konsep ‘elektronik’ dalam istilah ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam 
undang-undang ini. Dalam sebuah diskusi terfokus yang diselenggarakan ELSAM dengan 
pemangku kepentingan terkait, perwakilan dari Kementerian Informasi dan Informatika 
menyebutkan ‘elektronik’ dalam istilah ini adalah mengenai medium listrik yang terkoneksi 
sehingga membuat informasi tersebut digunakan atau diakses oleh pengguna akhir;15 

 
IV.3. Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pembatasan Terhadap Akses Konten Internet 
 
41. Dalam studi yang dilakukan oleh Faris dan Villeneuve (2006) terhadap 40 negara, ditemukan 

setidaknya ada empat motif pembatasan akses terhadap konten-konten internet. Keempat 
motif itu terkait dengan politik dan kekuasaan (political), norma-norma sosial (social), isu-isu 
keamanan (security), dan motif ekonomi.16 Dimensi politik biasanya dimaksudkan untuk 
membatasi penyebaran konten-konten yang bermuatan politik yang dikhawatirkan bisa 
mengancam kekuasaan pemerintah di suatu negara, umumnya diterapkan di negara-negara 
otoriter. Termasuk dalam dimensi ini, pembatasan terhadap konten-konten yang berkaitan 
dengan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, hak-hak minoritas, dan gerakan 
keagamaan;17 
 

42. Sementara dimensi sosial ditujukan untuk mencegah penyebaran konten internet yang 
dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial, terutama karena berbenturan dengan norma-
norma sosial, norma agama, dan moralitas publik dari kelompok mayoritas di suatu negara. 
Termasuk dalam dimensi ini, pemblokiran terhadap konten yang materinya terkait dengan 
seksualitas, perjudian, obat-obatan terlarang dan alkohol, serta topik lain yang mungkin sensitif 
secara sosial atau dianggap ofensif. Sedangkan alasan keamanan bertujuan untuk mencegah 
serangan terhadap kemanan nasional suatu negara, dan juga keamanan pengguna internet 
secara individual. Termasuk juga pemblokiran terhadap konten-konten yang berhubungan 
dengan konflik bersenjata, sengketa perbatasan, gerakan separatis, dan kelompok militan. 
Kemudian ekonomi umumnya berkaitan dengan maksud untuk melindungi kepentingan 
ekonomi suatu negara atau industri. Alasan utama melakukan pemblokiran dan penapisan 
adalah untuk melindungi hak cipta konten di dunia maya;18 

 
43. Lebih jauh, menurut kajian Derek Bambauer, setidaknya ada empat kriteria yang harus 

dipenuhi agar sebuah tindakan pembatasan konten berlaku secara sah (legitimate). Pertama, 
apakah negara tersebut terbuka atau transparan terhadap tindakan penyensoran yang 
diilakukannya dan kenapa informasi tersebut dibatasi? Kedua, apakah negara terbuka 
mengenai jenis konten yang ditapis atau diblokir dan konten apa yang diperbolehkan diakses? 
Ketiga, sejauh apa penapisan dilakukan: seberapa sesuai konten-konten yang ditapis atau 
diblokir dan yang tidak dibatasi, sesuai dengan kriteria-kriteria pembatasan yang telah 
ditetapkan? Keempat, sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan ihwal pembatasan: apakah penyensoran yang dilakukan dapat 
dipertanggungjawabkan?;19 

 
15 Lihat: Wahyudi Djafar, dkk. Desain Kebijakan Tata Kelola Konten Internet: Usulan Pelembagaan Dari Perspektif Hak 
Asasi Manusia, (Jakarta: ELSAM 2017). 
16 Robert Faris dan Nart Villeneuve, “Measuring Global Internet Filter,” dalam Ronald Deibert, et al., (eds), Access 
Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering, (Cambridge, MA: The MIT Press, 2008), hal. 9. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Milton L. Mueller, Networks and States: The Global Politics of Internet Governance, (Cambridge, MA: The MIT Press, 
2010), hal. 206. 
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44. Kriteria Bambauer secara sistematis memberikan penekanan pada proses pemberlakuan 

pembatasan (a systematic pricess-oriented framework) konten-konten di internet. Mueller 
mengatakan bahwa kriteria Bambauer memiliki nilai lebih karena dia memberikan ruang bagi 
warganegara untuk berpartisipasi (right to participate), sebagai fondasi penilaian apakah 
sebuah penyensoran konten diimpelementasikan seobyektif mungkin. Dalam kriteria 
keempatlah, ruang deliberasi bagi jamaknya kepentingan, nilai, gagasan dan pandangan 
mengenai cara hidup diberikan tempat dalam menilai kualitas kebijakan; 

 
45. Menanggapi hal tersebut, Mueller berpendapat, jika kita tidak berhati-hati, pendekatan yang 

berorientasi pada proses untuk membatasi konten internet bisa menjadi taktik pengalihan 
yang berbahaya. Kerangka kerja yang berorientasi proses benar-benar melegitimasi dan 
mendorong penyensoran internet, karena didasarkan pada asumsi bahwa pemblokiran 
berbasis negara dapat dilakukan secara adil dan tepat. Ini menyiratkan bahwa kita harus 
mengoptimalkannya daripada menolaknya. Lebih buruk lagi, ini mengandung asumsi 
tersembunyi dengan konsekuensi politik yang besar, bahwa negara adalah institusi yang tepat 
untuk membuat keputusan tentang akses terhadap informasi global. Ditegaskan Mueller, 
kerangka kerja Bambauer secara diam-diam telah membuat unit analisis "negara", seperti 
kebanyakan diskusi lain mengenai masalah ini, yang menimbulkan salah satu pertanyaan 
politik terpenting seputar peraturan konten internet;20 

 
46. Guna memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap akses konten internet tidak dilakukan 

secara sewenang-wenang, maka yang harus ditekankan adalah bahwa konten internet 
merupakan bagian dari hak atas informasi dan kebebasan berekspresi, sebagai salah satu 
elemen esensial dari hak asasi manusia. Namun menjadi elemen esensial dari hak asasi 
manusia, hak ini merupakan bagian dari hak yang dalam pelaksanaannya masuk pada kategori 
derogable rights, atau dapat dibatasi dalam keadaan dan dengan alasan tertentu. Akan tetapi, 
walaupun dapat dibatasi, pembatasannya harus dilakukan dengan sangat terbatas dan harus 
dibuat dengan hati-hati, melalui sejumlah mekanisme dan prosedur tertentu; 
 

47. Ketentuan Pasal 29 DUHAM memperbolehkan adanya pembatasan, yang di dalamnya secara 
lengkap diuraikan sebagai berikut: 
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia 

dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. 
(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya 

pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak 
dan kebebasan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal 
kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh 
dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 
48. Dalam hukum internasional hak asasi manusia, pembatasan yang diperkenankan harus diuji 

dalam metode yang disebut dengan uji tiga rangkai (three part test), yang merupakan turunan 
dari pengaturan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik. Hal ini juga sebagaimana telah diakui oleh UN Human Rights Committee terutama dalam 
Kasus Mukong V. Cameroon dan juga oleh Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human 
Rights) dalam kasus Hungarian Civil Liberties Union V. Hungary; 
 

49. Metode uji tiga rangkai (three part test) merupakan langkah kumulatif untuk memastikan 
bahwa tindakan pembatasan yang dilakukan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk di 

 
20 Ibid., hal. 207. 
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dalamnya adalah pembatasan terhadap akses konten internet dilakukan dengan sepenuhnya 
mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan yang dibolehkan (permissible restriction), yang 
harus memenuhi unsur: (1) diatur oleh hukum (prescribed by law); (2) adanya kebutuhan 
kemendesakan untuk melakukan tindakan pembatasan (necessity); dan (3) untuk mencapai 
suatu tujuan yang sah (legitimate aim);  

 
50. Dalam hukum Indonesia sendiri klausul mengenai pembatasan dan pengurangan terhaap hak 

asasi manusia diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menjadi pasal penutup dari 
keseluruhan pasal di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Dengan sistematika tersebut, 
menurut Mahkamah Konstitusi, keseluruhan jaminan hak asasi manusia yang diatur di dalam 
UUD 1945, tunduk pada alasan dan mekanisme pembatasan yang diatur oleh ketentuan Pasal 
28J ayat (2) UUD 1945;21 

 
51. Mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 di atas, pembatasan terhadap suatu hak 

dapat dilakukan dengan sejumlah syarat dan alasan berikut: (i) ditetapkan dengan undang-
undang (prescribed by law); (ii) dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (necessity); (iii) untuk memenuhi tuntutan 
yang adil, dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum; 
dan (iv) dalam suatu masyarakat demokratis; 

 
52. Ketentuan pokok hak asasi manusia lainnya, sebagaimana diatur UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia juga menempatkan klausula pembatasan sebagai pasal penutup dari 
keseluruhan pasal yang mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia. Dalam Pasal 70 UU 
HAM disebutkan, pembatasan dimungkinkan jika: (i) ditetapkan oleh Undang-undang; (ii) 
dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain; (iii) memenuhi tuntutan yang adil, dengan pertimbangan moral, keamanan, dan 
ketertiban umum; dan (iv) dalam suatu masyarakat demokratis. Selain syarat dan alasan 
tersebut, dalam Pasal 73 UU Hak Asasi Manusia ditambahkan, bahwa pembatasan dapat 
dilakukan dengan alasan: (v) kesusilaan; dan (vi) kepentingan bangsa; 

 
53. Selain itu, Indonesia juga telah menjadi negara pihak dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil 

dan Politik, dengan disahkannya Kovenan tersebut melalui UU No. 12 Tahun 2005, sehingga 
Indonesia juga tunduk pada serangkaian kewajiban internasional yang diatur oleh Kovenan 
(state obligation). Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 
dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi, pembatasan hanya mungkin dilakukan bilamana: 
sesuai dengan hukum (precribed by law), dan sepanjang diperlukan untuk (necessery): (a) 
Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban 
umum atau kesehatan atau moral publik; dan secara detail pelaksanaan ketentuan Pasal itu telah 
diuraikan di atas; 

 
54. Dengan penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat beragam dan perbedaan rujukan 

pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi di Indonesia, baik yang diatur dalam 
UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, maupun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 
yang apabila dibandingkan sebagai berikut: 

 
Pembatasan Kebebasan Berekspresi 

UUD 1945 UU Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional Hak-
Hak Sipil dan Politik 

 
21 Selengkapnya lihat Putusan No. 132/PUU-VII/2009, hal. 31. Pendapat tersebut kembali ditegaskan oleh MK di dalam 
Putusan No. No. 45/PUU-VIII/2010. 
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Ditetapkan dengan 
undang-undang 

Ditetapkan oleh Undang-
undang 

Diatur oleh hukum 

Dengan maksud semata-
mata untuk menjamin 
pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain 

dengan maksud untuk 
menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain 

Diperlukan 

Untuk memenuhi tuntutan 
yang adil, dengan 
pertimbangan: 
1. moral, 
2. nilai-nilai agama, 
3. keamanan, dan 
4. ketertiban umum 

Memenuhi tuntutan yang 
adil, dengan pertimbangan: 
1. moral,  
2. keamanan, dan 
3. ketertiban umum 
4. kesusilaan 
5. kepentingan bangsa 

Tujuan yang sah (legitimate 
aim), untuk kepentingan: 
1. keamanan nasional dan 

keselamatan publik,  
2. ketertiban umum, 
3. perlindungan kesehatan 

dan moral publik,  
4. perlindungan atas hak dan 

kebebasan dari orang lain 
dalam suatu masyarakat 
demokratis 

dalam suatu masyarakat 
demokratis 

dalam masyarakat demokratis 

 
55. Terhadap perbedaan dimaksud, yang harus dijadikan acuan adalah kewajiban internasional 

Indonesia terhadap hukum internasional hak asasi manusia. Tantangannya kemudian adalah 
bagaimana memberikan penafsiran atas seluruh alasan dan klausul pembatas yang 
diprasyaratkan? Pertama, pembatasan harus diatur oleh hukum (prescribed by law), maksud dari 
frasa ini untuk menghindari kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi dengan 
menggunakan langkah-langkah yang diambil eksekutif. Dalam hukum internasional HAM, 
hukum dimaknai setidaknya ke dalam dua hal:22 (i) peraturan perundang-undangan yang 
diciptakan bersama antara legislatif dengan eksekutif, atau di Indonesia disebut dengan 
undang-undang; dan (ii) putusan pengadilan. Harus dalam bentuk undang-undang karena 
materi pembatasan haruslah mendapatkan persetujuan dari publik (kehendak rakyat), yang 
dalam prosesnya diwakili oleh para legislator. Oleh karena itu, peraturan di bawah undang-
undang tidak boleh memuat pembatasan, tetapi hanya memuat operasional atau teknis 
implementatif dari tindakan pembatasan yang dilakukan.23 Putusan pengadilan adalah hukum, 
karena dalam prosesnya telah memenuhi prinsip due process of law, sebagai dasar dari negara 
hukum; 

 
56. Kedua, bahwa pembatasan itu memang diperlukan (necessary), yang dijelaskan oleh Prinsip-

Prinsip Siracusa, bahwa prinsip necessary, maksudnya adalah bahwa pembatasan harus: (i) 
didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal 
yang relevan dalam Kovenan; (ii) menjawab kebutuhan sosial; (iii) untuk mencapai tujuan yang 
sah; dan (iv) proporsional pada tujuan tersebut di atas.24 Lebih jauh, prinsip ini menekankan 
bahwa untuk membatasi penerapan suatu hak, hanyalah dimungkinkan pada situasi ada 
kebutuhan riil untuk melakukan pembatasan tersebut. Guna menguji syarat “diperlukan”, 
digunakan dua syarat: (i) perlu dalam suatu masyarakat demokratis; dan (ii) proporsional pada 
kebutuhan yang diperlukan (proportional to the desired need); 

 
22 Beberapa ahli juga ada yang menyebutkan bahwa hukum juga termasuk hukum yang tidak tertulis (Lihat: Kiss A, 
“Commentary by the Rapporteur on the Limitations Principles”, dalam Human Rights Quarterly,Volume 7, hal 18). 
23 Namun demikian, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa eksekutif dapat mengambil langkah intervensi untuk 
membatasi hak-hak tersebut, dengan berlandaskan pada general statutory authorization. Dalam hal ini aturan 
pembatasan tersebut haruslah jelas dan dapat diakses oleh setiap orang, tidak boleh sewenang-wenang dan harus 
masuk akal. Selain itu negara juga harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap 
penetapan atau pun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut (Lihat: Nowak, 
hal. 489-492). 
24 Paragraf 10 Prinsip-Prinsip Siracusa. 
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57. Dalam syarat masyarakat demokratis, problem yang kerap mengemuka adalah luasnya konsep 

demokrasi dan tidak mungkin membangun kesamaan pemahaman demokrasi itu. Hal ini 
membuka peluang untuk dimaknai sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan politik. 
Syarat ini sesungguhnya dimaksudkan untuk membantu memberi persyaratan pada gagasan 
‘ketertiban umum’ dan ‘keamanan nasional’ yang kerap dipakai sebagai alasan dalam 
melakukan pembatasan. Dalam menetapkan aturan dan menerapkan tindakan pembatasan 
terhadap kebebasan berorganisasi negara harus membuktikan bahwa pembatasan tidak 
mengganggu berfungsinya masyarakat yang demokratis, yakni yang mengakui dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum di dalam Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia, serta seluruh perangkat perjanjian internasional hak asasi manusia; 

 
58. Sedangkan syarat proporsional mengandung arti dibutuhkan adanya ukuran pertimbangan 

yang pasti untuk melakukan intervensi. Prinsip proporsionalitas ini hendak memastikan bahwa 
campur tangan negara dalam pelaksanaan kebebasan fundamental tidak melebihi batas-batas 
kebutuhan dalam masyarakat demokratis, dan menuntut keseimbangan wajar antara semua 
kepentingan yang berlawanan dan memastikan bahwa cara yang dipilih menjadi cara yang 
paling tidak membatasi untuk melayani kepentingan tersebut. Dengan prinsip ini, suatu 
tindakan pelarangan atau pembubaran tidak boleh digunakan untuk mengatasi pelanggaran 
yang bersifat kecil; 

 
59. Ketiga, tindakan pembatasan haruslah bersandar pada tujuan atau legitimasi yang sah 

(legitimate aim), untuk alasan kepentingan yang meliputi: (a) keamanan nasional (national 
security); (b) keamanan publik (public safety); (c) ketertiban umum (public order); (d) moral publik 
(public moral); (e) kesehatan publik (public health); dan (f) hak dan kebebasan orang lain (rights 
and freedom of others). Detailnya, alasan-alasan untuk memenuhi tujuan yang sah tersebut, 
harus dimaknai sebagai berikut: 

 
Keamanan 
Nasional 

Klausul ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas 
wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara dari adanya kekerasan atau 
ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai 
dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak 
jelas. Pembatasan dengan klausul ini juga tidak sah, jika tujuan yang 
sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan 
nasional. Misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu 
akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang 
dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan 
fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi 
tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial. 

Keselamatan 
Publik 

Alasan ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi 
kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas properti atau 
hak milik mereka. Pembatasan dengan alasan keselamatan publik misalnya 
larangan-larangan bagi organisasi untuk menyebarluaskan propaganda 
perang, permusuhan, juga larangan penyebaran ujaran kebencian. Klausul 
ini tidak bisa digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang dan 
hanya bisa diterapkan jika ada perlindungan yang cukup dan pemulihan yg 
efektif terhadap penyalahgunaan pembatasan. 

Ketertiban 
Umum 

Frasa “ketertiban umum” diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang 
menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar 
yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi 
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketertiban umum di 
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sini harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Dalam istilah aslinya, 
frasa ketertiban umum memang mempunyai banyak arti, namun kemudian 
secara umum penerjemahannya di berbagai negara mengacu pada arti 
kepentingan umum dari sebuah kepentingan kolektif, yang dalam hal ini 
juga mengimplikasikan bahwa hak asasi manusia dihormati oleh 
masyarakat itu. Pembatasan pada hak yang menggunakan klausul ini harus 
sesuai dengan prasyarat ketertiban umum pada setiap kasusnya, sehingga 
pembatasan hanya dapat dibenarkan jika ada sebuah situasi atau tindakan 
terhadap orang tertentu yang menimbulkan suatu ancaman serius. Negara 
atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban 
umum harus dapat dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka melalui 
parlemen, pengadilan atau badan independen lain yang kompeten, seperti 
Komnas HAM atau Ombudsman. 

Moral Publik Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat 
penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar dari 
masyarakat/komunitas. Dalam hal ini negara memiliki diskresi untuk 
menggunakan alasan moral masyarakat, namun klausul ini tidak boleh 
menyimpang dari maksud dan tujuan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil 
dan Politik. Dalam praktiknya, frasa ini juga tidak mudah untuk 
diterjemahkan, karena moral itu sendiri dimaknai secara berbeda-beda oleh 
satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, bila negara 
menggunakan frasa ini sebagai alasan untuk membatasi hak, maka negara 
tersebut harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat 
esensial bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Dalam hal ini 
negara memang memiliki ‘diskresi’ untuk menggunakan alasan moral 
publik, karena ketiadaan konsep yang jelas tentang moral itu sendiri. 
Pembatasan menggunakan alasan moral publik tidak boleh dilakukan 
dengan sewenang-wenang, serta harus membuka kemungkinan adanya 
gugatan dan menyediakan adanya sarana pemulihan bila ada 
penyalahgunaan penerapan pembatasan. Harus ditekankan pula, meskipun 
negara memiliki ‘diskresi’ dalam penerapannya, hal itu tidak berlaku pada 
aturan terkait dengan ‘non-diskriminasi’ yang ada pada Kovenan 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. 

Kesehatan 
Publik 

Klausul ini digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan atas 
sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat atau 
pun anggota masyarakat. Namun langkah pembatasan ini harus diletakkan 
dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka 
menyediakan layanan kesehatan bagi mereka yang terluka atau sakit. Dalam 
hal ini negara harus mengacu pada aturan kesehatan internasional dari 
WHO. 

Hak dan 
Kebebasan 
Orang Lain 

Ketika terjadi konflik antar-hak (antinomy), maka harus diutamakan hak dan 
kebebasan yang paling mendasar. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk 
melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik.  

 
60. Lebih jauh, Prinsip-Prinsip Siracusa (The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation 

Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 1984), menjelaskan bahwa 
pembatasan harus dirumuskan secara ketat untuk kepentingan hak yang dilindungi tersebut 
(Paragraf 3), konsisten dengan tujuan ketentuan Kovenan Hak Sipil Politik (Paragraf 15), 
sehingga pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan tanpa 
alasan yang sah (Paragraf 16). Pembatasan tersebut dirumuskan dengan jelas dan dapat 
diakses oleh setiap orang (Paragraf 17), dan menyediakan pengaman serta ganti rugi terhadap 
dampak dan penerapan dari pembatasan ilegal dan cenderung disalahgunakan (Paragraf 18); 
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61. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Amici menegaskan bahwa meskipun 

tindakan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dimungkinkan 
(derogable rights), namun dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus tunduk pada syarat-
syarat dan melalui suatu prosedur yang ketat. Setiap tindakan pembatasan hak tidak boleh 
dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah, yang justru dapat berdapat 
pada terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan hak tersebut atau bahkan pelanggaran 
terhadap pelaksanaan hak asasi manusia lainnya; 

 
62. Mengacu pada uji tiga rumpun di atas, tindakan pembatasan terhadap akses konten internet 

masuk dalam kategori pelanggaran, jika tindakan dilakukan dalam situasi berikut ini:  
- Pertama, kondisi khusus yang membenarkan pembatasan tidak terdapat dalam hukum, 

atau diatur oleh hukum, namun pengaturannya sangat luas dan tidak langsung, sehingga 
menyebabkan pembatasan akses konten secara luas dan semena-mena;  

- Kedua, pembatasan tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam 
ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, dan daftar pembatasan secara umum dirahasiakan, 
sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan 
demi tujuan yang benar;  

- Ketiga, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran 
telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena 
tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk dilakukan dan 
menyebabkan konten tidak bisa diakses karena dianggap ilegal; dan  

- Keempat, pemblokiran dan penapisan dilakukan tanpa adanya intervensi atau kemungkinan 
pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen.25 

 
63. Pembatasan akses terhadap konten internet dalam bentuk pemblokiran dan penapisan konten 

internet sesungguhnya tetap bisa dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini berangkat 
dari pertimbangan bahwa setiap penemuan teknologi baru, termasuk teknologi internet, juga 
bisa disalahgunakan, sehingga berakibat pada terjadinya kerugian pihak lain. Oleh karena itu 
pembatasan terhadap kebebasan dalam berinternet juga mungkin dilakukan, khususnya 
terhadap jenis-jenis konten berikut ini:  

(i) informasi yang mengandung muatan pornografi anak (untuk menjaga hak-hak 
anak),26  

(ii) penyebaran kebencian (untuk melindungi hak-hak komunitas yang terpengaruh oleh 
hal itu),27  

(iii) pencemaran nama baik (untuk menjaga hak dan reputasi orang lain dari serangan 
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab), hasutan publik untuk melakukan 
genosida (untuk melindungi hak-hak orang lain),28 dan  

(iv) sentimen kebangsaan, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, 
kekerasan atau permusuhan (untuk menjaga hak-hak orang lain, seperti hak untuk 
hidup).29 

 
64. Namun demikian, ketika pembatasan diberlakukan terhadap konten internet, dalam bentuk 

pemblokiran/penapisan, sebagai tindakan pengecualian pada konten dalam jaringan, 
pembatasan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana 

 
25 Lihat Ibid., paragraf 31. 
26 Penyebaran pornografi anak dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, lihat Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, art. 3, para. 1 (c). 
27 Lihat contoh Faurisson v. France, Komite Hak Asasi Manusia PBB, Resolusi 550/1993, pandangan-pandangan pada 
tanggal 8 November 1996. 
28 Lihat contoh Pasal 3 (c) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. 
29 Lihat contoh Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. 
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diatur oleh Kovenan (ICCPR). Persyaratan tersebut meliputi: (1) pemblokiran/ penapisan konten 
harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas 
dan transparansi); (2) pemblokiran/ penapisan konten harus memenuhi salah satu tujuan yang 
diatur oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yaitu  (i) untuk melindungi hak-hak dan reputasi 
orang lain; (ii) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan 
atau moral publik (prinsip legitimasi); dan (3) harus dapat dibuktikan bahwa tindakan 
pemblokiran/penapisan konten penting dilakukan dan cara - cara seminimal mungkin 
diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip kepentingan dan keberimbangan/ 
proporsionalitas).  

 
65. Selian mengacu pada keharusan uji tiga rumpun di atas, merujuk pada Mary Rundle dan 

Malcolm Birdling (2008), rangkaian tes berikut ini dapat menjadi panduan untuk menilai sejauh 
mana kompabilitas tindakan pembatasan akses konten internet dalam bentuk 
pemblokiran/penapisan konten internet yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jaminan 
perlindungan hak asasi manusia:30 
 

No. Aspek Penjelasan 

1. Tujuan terlebih dahulu melihat tujuan dari pembatasan, negara percaya 
bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan untuk: … 
(Contoh: mencegah orang menggunakan internet untuk 
membangkitkan kekerasan pada etnis tertentu). 

2. Pernyataan resmi 
tentang tindakan 
pembatasan 
yang dilakukan 

pernyataan yang harus dilakukan, oleh karena ada tujuan itu, 
maka pemerintah memutuskan untuk melakukan tindakan 
hukum terhadap: ... (Contoh: membatasi pidato kebencian). 

3. Penjelasan 
khusus cara 
pembatasan 
akses yang akan 
dilakukan 

penjelasan khusus cara pemblokiran/penapisan yang akan 
dilakukan, hal ini untuk memastikan bahwa orang dapat 
mengerti hukum dan dapat memeriksa bahwa tindakan 
pemblokiran/ penapisan tidak dilakukan secara sewenang-
wenang, pemerintah merinci: ... (Contoh: apa sebenarnya ujaran 
yang dapat diterima dan bagaimana hal itu akan dilakukan 
penapisan). 

4. Elaborasi 
mengenai 
permasalahan 
yang sedang 
terjadi  

alasan dilakukannya pembatasan yang dibolehkan, karena 
terdaftar dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ICCPR. Tindakan ini dapat 
diterima dan dibenarkan oleh hukum internasional, pemerintah 
menunjukkan bahwa pembatasan ini diperlukan (periksa semua 
yang berlaku): untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, 
untuk melindungi keamanan nasional, untuk melindungi 
ketertiban umum, untuk melindungi kesehatan dan moral 
masyarakat, larangan propaganda perang, dan larangan 
advokasi kebencian atas dasar kebangsaan, rasial, atau agama 
yang ditujukan sebagai hasutan untuk melakukan diskriminasi, 
permusuhan, atau kekerasan. 

 
30 Mary Rundle dan Malcolm Birdling, Filtering and the International System: A Question of Commitment, dalam Ronald 
Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), Access Denied: The Practice and Policy of Global 
Internet Filtering, (Cambridge, MA: The MIT Press, 2008),  hal. 73-84. 
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5 Prosedur atau 
mekanisme 
dilakukannya 
pembatasan 

proses ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 
publik mengenai permasalahan yang sedang terjadi dan 
solusinya. Hal ini untuk membantu memastikan bahwa hukum 
tidak diterapkan dengan sewenang-wenang atau terlalu luas, 
negara menyediakan mekanisme dimana: ... (Contoh: jika sebuah 
situs web diblokir, pengguna internet menerima pesan: (i) 
menunjukkan mengapa pembatasan ini terjadi, menurut hukum 
spesifik apa; dan (ii) mengatakan kepada mereka bagaimana 
mereka dapat melaporkan masalah dan menerima respons). 

 
66. Meskipun telah ada standar dalam hukum internasional hak asasi manusia, untuk melakukan 

pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi di internet yang berupa 
konten internet, namun pada pelaksanaannya memang sering kali pertentangan dan 
perdebatan. Hal ini terjadi memang karena tidak ada standar yang sama antara satu negara 
dengan negara lainnya, dalam melakukan pengkategorian atau pelabelan jenis konten 
tertentu, sebagai konten ilegal atau berbahaya. Kategori konten berbahaya adalah kriteria yang 
sangat bergantung pada berbagai perbedaan yang sifatnya mendasar di suatu negara, seperti 
nilai, moral, agama, dll. Situasi ini sendiri diakui telah menyulitkan adanya harmonisasi hukum 
dan pendekatan di tingkat internasional; 

 
IV.4. Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Pembatasan Akses Konten Internet  
 
67. Legislasi apa pun yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi (termasuk tindakan 

pembatasan akses terhadap konten internet) harus diaplikasikan oleh badan yang independen 
dari pengaruh politik, komersial atau pihak lainnya yang tidak berwenang, tidak secara semena-
mena ataupun diskriminatif. Badan ini bisa pengadilan atau institusi independen lainnya. Selain 
itu, mesti disediakan mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan, termasuk 
kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang 
disalahgunakan. Secara sederhana komparasi antara pemblokiran/penapisan yang tidak sah 
(semena-mena) dengan pemblokiran/penapisan yang sah (legitimate) dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:31 

 
Pembatasan Akses yang tidak sah Pembatasan Akses yang sah 

Tidak diatur oleh hukum atau diatur 
tetapi terlalu luas (menyalahi prinsip 
prediktabilitas) 

Diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses 
oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan 
transparansi) 

Tidak memenuhi tujuan dan syarat 
yang ditentukan oleh Kovenan 
(ICCPR), serta daftar dirahasiakan 

Memenuhi salah satu tujuan yang diatur oleh 
ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR (prinsip legitimasi) 

Penciptaan alat-alat yang berakibat 
pada pemblokiran ilegal dan tidak 
sesuai tujuan 

Dapat dibuktikan bahwa tindakan 
pemblokiran/penapisan konten penting dilakukan 
dan cara-cara seminimal mungkin diperlukan untuk 
mencapai tujuan utama (prinsip kepentingan dan 
keberimbangan/proporsionalitas) 

 
31 Selengkapnya lihat Wahyudi Djafar dan Justitia Avilla Veda, Internet untuk Semua, Mengintegrasikan prinsip hak 
asasi manusia dalam pengaturan internet di Indonesia, (Jakarta: ELSAM, 2014). 
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Tidak adanya ruang pengaduan, 
komplain untuk pengujian, serta 
pemulihannya 

Tersedia mekanisme perlindungan untuk 
menghadapi penyalahgunaan termasuk 
kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan 
atas pemblokiran/penapisan konten yang 
disalahgunakan 

 
68. Tegasnya, mengacu kepada Kovenan (ICCPR), maka setiap tindakan pembatasan terhadap 

konten internet, sebagai salah satu bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, 
persyaratannya haruslah ditegaskan dalam undang-undang. Hal ini untuk memastikan adanya 
partisipasi publik dalam perumusan undang-undang tersebut, sebagai sebuah produk 
legislatif, yang merupakan representasi dari publik. Penegasan ini dimaksudkan untuk 
menghindari kesewenang-wenangan dalam pengaturannya, jika format regulasinya hanya 
diciptakan oleh pemerintah, tanpa melibatkan publik yang diwakili oleh parlemen. Di dalam 
undang - undang tersebut harus diatur secara tegas dan detail mengenai prosedur untuk 
melakukan pemblokiran/ penapisan secara terbuka dan transparan; 
 

69. Selain itu, materi undang - undang juga mencakup klausul yang memastikan bahwa praktik - 
praktik pemblokiran/penapisan tersebut berlaku menurut hukum tertentu atau perintah 
pengadilan. Misalnya mandat untuk mendirikan sebuah Komite yang diberdayakan untuk 
menentukan dan mengidentifikasi konten yang legal dan ilegal. Tegasnya, untuk memenuhi 
standar ICCPR, hukum mengenai pemblokiran/penapisan haruslah jelas dan tidak berubah-
ubah (asas prediktabilitas); 
 

70. Lebih lanjut pengaturan tersebut juga tunduk pada keharusan merumuskan secara limitatif 
dan definitif mengenai batasan pembatasan yang secara hukum dapat dibenarkan, termasuk 
di dalamnya perumusan daftar yang bersifat tertutup (exhausted list), dan bukan list dan 
rumusan terbuka yang setiap saat dapat dire-intepretasikan oleh pemerintah. Hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari kekuasaan pembatasan 
yang diberikan;32 

 
71. Dalam laporannya, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Prof. 

David Kaye bahkan secara khusus menegaskan kepada negara-negara anggota PBB agar dalam 
membatasi konten internet harus sesuai dengan perintah dari otoritas peradilan yang 
independen dan tidak memihak, atau suatu badan independen seperti halnya Dewan Pers di 
berbagai negara, dan sesuai dengan proses dan standar legalitas, kebutuhan dan legitimasi. 
Ditekankannya, negara-negara harus menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi yang tidak 
proporsional, baik denda berat atau penjara, mengingat efek mengerikannya (chilling effect) 
terhadap kebebasan berekspresi;33 

 
72. Lebih lanjut dikatakannya, negara dan organisasi antar pemerintah harus menahan diri dari 

menetapkan undang-undang atau pengaturan yang akan memerlukan pemantauan atau 
penyaringan konten secara “proaktif”, yang keduanya tidak sesuai dengan hak atas privasi dan 
kemungkinan besar merupakan sensor pra-publikasi. OIeh karenanya negara harus menahan 
diri dari mengadopsi model regulasi di mana lembaga pemerintah, bukan otoritas yudisial atau 
independen, menjadi penengah ekspresi yang sah. Selain itu, negara juga harus 
mempublikasikan laporan transparansi terperinci secara berkala, terkait dengan semua 

 
32 Mary Rundle dan Malcolm Birdling, Filtering and the International System: A Question of Commitment, dalam Ronald 
Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), Access Denied ... Op.Cit., hal. 73-84. 
33 Lihat Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression, A/HRC/38/35, 6 April 2018. 
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permintaan pembatasan konten yang dikeluarkan kepada perantara (penyedia platform) dan 
melibatkan masukan publik dalam semua pertimbangan peraturan;34 

 
73. Model seperti di atas misalnya dikembangkan oleh Australia berdasarkan The Broadcasting 

Services Amendment (Online Services) tahun 1999, yang membentuk Australian 
Communications and Media Authority (ACMA). ACMA menjadi institusi yang fokus membahas 
mengenai media dan komunikasi, termasuk penyiaran, internet, radio komunikasi dan 
telekomunikasi.35 Institusi ini juga berwenang mengatur konten internet, khususnya berkaitan 
dengan penerimaan laporan (complain) dari warga terkait konten yang bersifat menyerang 
(ofensif) dan kaitannya dengan pemberitahuan tindakan take down. Terutama bagi konten 
internet yang bersumber (hosting) dari Australia, dan apabila Office of Film and Literature 
Classification juga mengemukakan konten tersebut sebagai materi yang didefinisikan oleh UU 
Commonwealth Classification 1995 (sebagai Publikasi, Film, atau Computer Games), yang 
merupakan sistem klasifikasi kooperatif yang disetujui tingkat nasional, negara bagian, dan 
pemerintahan teritorial;36  

 
74. Dalam hal mekanisme melakukan take down, ada metode yang berbeda berdasarkan sumber 

domain lokal atau berasal dari luar Australia. Apabila konten yang dianggap terlarang tersebut 
berasal dari domain lokal, maka ACMA dapat mengirimkan peringatan kepada penyedia 
konten internet (Internet Content Provider) untuk melakukan take down. Adapun banding 
melalui jalur hukum dapat dilakukan apabila dilakukan tanpa ada peringatan terlebih dahulu. 
Sedangkan untuk konten yang diproduksi dari domain luar, ACMA akan melakukan penilaian 
apakah konten tersebut masuk dalam kategori yang dilarang atau tidak. ACMA akan 
memberitahukan daftar produsen Web-filter bersertifikasi untuk memasukkan situs yang 
dilarang ke dalam filter mereka. Web-filter bersertifikat ini akan mengeluarkan sertifikasi 
“Family Friendly Filters”, untuk kemudian situs tersebut harus menghapus atau tidak 
menampilkan konten terlarang tersebut. Penyedia jasa akan menawarkan “Family Friendly 
Filter” atau Filter untuk Semua Umur kepada konsumen mereka, tawaran tersebut bukanlah 
kewajiban sehingga dapat memilih untuk menggunakan jasa tersebut atau tidak; 

 
75. Sedangkan pemerintah Jerman, sebagai upaya untuk memerangi permasalahan disinformasi 

di Jerman, pada 2016 yang lalu telah mengeluarkan The Network Enforcement Act (NetzDG), 
yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober 2017. NetzDG berlaku bagi penyedia platform media 
sosial yang memiliki lebih dari 2 juta pengguna di Jerman. Legislasi ini mengadopsi prosedur 
pengaduan yang transparan dan efektif terhadap pengaduan konten yang melanggar KUHP 
Jerman; menghapus atau memblokir akses terhadap konten tersebut; melaporkan 
penanganan pengaduan konten yang telah dilakukan secara berkala kepada otoritas 
administratif; 

 
76. Kegagalan penyedia platform sosial media dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut 

dapat berakibat pada sanksi administratif berupa denda hingga 50 juta euro. NetzDG tidak 
mendefinisikan Fake News secara khusus, melainkan menggunakan istilah ‘unlawful content’ 
dengan mengacu pada ketentuan KUHP Jerman sebagai pedoman penentuan ruang lingkup 
atau kategori/jenis konten yang dilarang. Lebih lanjut lagi, NetzDg mengklasifikasikan dua jenis 
konten yang dilarang yakni, konten ‘obviously unlawful’ dan ‘not obviously unlawful’. Terhadap 

 
34 Ibid. 
35 Organizational Structure of ACMA, lihat: http://www.acma.gov.au/Home/theACMA/About/Corporate/Structure-
and-contacts/organisational-structure-acma. 
36 Office of Film and Literature Classification, dapat diakses di 
http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/(CFD7369FCAE9B8F32F341DBE097801FF)~60000PB++Guid
elines+for+the+Classification+of+Computer+Games+(Amendments+No+1)+(GN+~+Superceded+InstrumentsAMEN
DNO1GN22.pdf/$file/60000PB++Guidelines+for+the+Classification+of+Computer+Games+(Amendments+No+1)+(G
N+~+Superceded+InstrumentsAMENDNO1GN22.pdf. 
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konten yang bersifat ‘obviously unlawful’, perusahaan sosial media berkewajiban untuk 
menghapus konten tersebut dalam jangka waktu 24 jam. Sedangkan untuk konten ‘not 
obviously unlawful’, perusahaan sosial media memiliki waktu 7 hari untuk menentukan apakah 
konten tersebut harus dihapus atau tidak; 

 
IV.5. Peran dan Tanggung Jawab Korporasi Internet sebagai Perantara (Intermediaries) 
 
77. Negara bukanlah satu-satunya aktor pengambilan keputusan yang tersedia, dan juga bukan 

yang paling tepat dalam melakukan pembatasan terhadap akses konten internet. Metode dan 
kolektivitas berbasis internet lainnya dapat digunakan, untuk membuat keputusan tentang 
informasi apa yang dapat diakses. Dengan bertindak sebagai penyedia layanan (entah layanan 
jaringan internet ataupun layanan konten), korporasi sesungguhnya berperan lebih besar 
dalam melakukan kontrol terhadap informasi yang ada di internet;  
 

78. Karakteristik khusus dari internet menjadikan bekerjanya ekosistem ini untuk memastikan 
interopabilitasnya, tidak hanya bertumpu pada satu atau dua aktor saja, tetapi melibatkan 
serangkaian aktor sekaligus. Jika pada sektor-sektor lain sering kali negara berada pada posisi 
yang lebih dominan, justru dalam pemanfaatan teknologi internet, swasta cenderung lebih 
dominan, dalam segala aspek layanan, baik akses maupun konten. Sedangkan negara—
pemerintah, di beberapa negara semata-mata hanya memang peran regulator. Bahkan di 
negara-negara yang menganut pendekatan swa-regulasi, fungsi regulator pun diambil 
perannya sekaligus oleh pihak swasta. Berangkat dari pertimbangan itulah kemudian 
pembicaraan mengenai tanggung jawab perantara (intermediary) dalam pemanfaatan 
teknologi internet menjadi penting;  

 
79. Namun demikian, pembicaraan mengenai tanggung jawab perantara ini harus berangkat dan 

disandarkan pada prinsip netralitas jaringan (net-neutrality), guna memastikan perlindungan 
terhadap hak untuk berkomunikasi secara bebas dalam jaringan. Netralitas jaringan atau net-
neutrality berarti internet harus memberikan perlindungan pada kebebasan berbicara, 
sehingga mengharuskan bagi ISP untuk menyediakan jaringan terbuka, dan tidak boleh 
menghalangi atau membeda-bedakan aplikasi atau konten yang ditransmisikan melalui 
jaringan tersebut. Sama seperti halnya perusahaan telepon, yang tidak mengawasi atau 
memutuskan siapa yang hendak dihubungi dan apa yang dibicarakan dalam percakapan 
telepon itu, ISP (internet service provider) pun tidak diperkenankan mengganggu konten yang 
dilihat atau dikirimkan secara online.37 

 
80. Lebih jauh, mengingat kompleksitas dalam pemanfaatan teknologi internet, ada sejumlah jenis 

perantara yang berbeda-beda spesifikasi dan produk bisnisnya. Secara garis besar, perantara 
dalam internet dapat dibedakan menjadi empat kategori: (i) penyedia layanan internet (ISPs); 
(ii) penyedia web hosting; (iii) penyedia platform media sosial; dan (iv) mesin pencari (search 
engine). Penyedia layanan internet biasanya merujuk pada dua penyedia layanan sekaligus: 
penyedia infrastruktur, dan penyedia layanan akses, namun dalam hal tanggung jawab 
perantara, umumnya berkaitan dengan penyedia akses. Sementara penyedia web hosting 
adalah perusahaan yang menyediakan ruang web server, yang memungkinkan pelanggan 
mereka untuk membuat situs web mereka sendiri. Termasuk juga di dalamnya penyedia 
layanan blog, dan layanan video dan photosharing, yang umuum disebut sebagai 'host'.38 

 
81. Sedangkan penyedia platform media sosial, adalah mereka yang mendorong individu untuk 

terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain dan untuk berbagi konten (user generated 

 
37 Lihat Christopher T. Marsden, Net Neutrality Towards a Co-regulatory Solution, (London: Bloomsbury Academic, 
2010). 
38 Rebecca MacKinnon, dkk., Fostering Freedom Online: The Role of Internet Intermediaries, (Paris: UNESCO, 2014). 
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content). Nama lain untuk penyedia layanan ini adalah 'aplikasi web 2.0', dianggap sebagai 
'host' karena mengizinkan pihak ketiga untuk mengirim konten. Kemudian mesin pencari 
(search engine) adalah program perangkat lunak yang menggunakan algoritma tertentu untuk 
mengambil data, file atau dokumen dari database atau jaringan, untuk merespons permintaan 
dari pengguna. Informasi yang diambil biasanya diindeks dan disajikan sebagai rangkaian 
hyperlink pada halaman web. Hal yang mesti diingat, keseluruhan perantara di atas memiliki 
posisi dan peran yang berbeda-beda dalam ekosistem internet, sehingga bentuk tanggung 
jawabnya pun berlainan. Akan tetapi kesemuanya berpretensi memberikan layanan bagi 
pengguna akhir, sehingga layak disematkan kategori perantara bagi semuanya, yang dapat 
dikenakan tanggung jawab dalam operasinya. 

 
82. Keempat kategori perantara di atas berbeda dari 'produsen konten', yaitu individu atau 

organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan informasi (konten) dan 
mempostingnya secara online. Meski secara umum, dalam pembicaraan yang berkaitan 
dengan konten internet, tanggung jawab pengelolaan konten biasanya diderivasikan ke dalam 
tiga kelompok entitas: (1) penyedia konten Internet (ICPs); (2) penyedia layanan Internet (ISPs) 
atau disebut juga sebagai Penyedia Akses Internet (IAPs); dan (3) pengguna akhir (end users). 
Penyedia konten adalah mereka yang memanfaatkan internet untuk menyebarluaskan 
pendapat, karya dan buah pikir lainnya, termasuk penyedia platform media sosial. Sementara 
penyedia layanan adalah sektor swasta yang menawarkan konektivitas internet.  

 
83. Dalam negara-negara yang relatif sudah demokratis, tanggung jawab konten lebih dibebankan 

kepada penyedia konten itu sendiri. Dengan kata lain, penyedia layanan (ISP) dibebaskan dari 
kewajiban yang terkait dengan konten, ini berhubungan dengan pelaksanaan prinsip netralitas 
jaringan. Hal ini sebagaimana banyak diterapkan di negara-negara Eropa, yang menegaskan, 
penyedia layanan internet dibebaskan dari kewajiban untuk memonitor konten yang 
disampaikan. Meski di beberapa negara ada kewajiban bagi penyedia layanan (ISP) untuk 
menginformasikan kepada otoritas publik yang kompeten, perihal adanya dugaan kegiatan 
ilegal atau konten-konten yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan mayoritas negara 
Asia menerapkan kebijakan sebaliknya, penyedia layanan terikat secara hukum untuk 
menyaring konten atau memblokir konten yang dilarang pemerintah.39 

 
84. Bagi perantara sendiri, setidaknya ada tiga jenis model tanggung jawab yang dibebankan pada 

mereka, setiap negara menerapkan model yang berbeda-beda, sebagaimana berikut ini:40 
 

- Model tanggung jawab ketat, dimana perantara internet bertanggung jawab atas konten 
pihak ketiga, seperti yang berlaku di Thailand dan China. Perantara secara efektif diminta 
untuk memantau konten agar mematuhi undang-undang, jika mereka gagal 
melakukannya, mereka menghadapi berbagai sanksi, termasuk penarikan izin usaha 
dan/atau bahkan pemenjaraan. 

- Model safe harbor, yang memberikan kekebalan bagi perantara, asalkan sesuai dengan 
persyaratan tertentu. Model ini menempatkan prosedur 'notice and take down' sebagai 
kuncinya, dengan mengacu pada dua pendekatan: (i) pendekatan vertikal, yang hanya 
berlaku untuk jenis konten tertentu, seperti penerapan US Digital Copyright Millennium Act 
1998 (DMCA), dengan memberikan prosedur 'notice and take down' secara spesifik guna 
menangani keluhan tentang pelanggaran hak cipta; (ii) pendekatan horizontal, dimana 
tingkat imunitas yang berbeda diberikan tergantung pada jenis aktivitas yang 
dipermasalahkan. Model ini didasarkan pada E-Commerce Directive (ECD) di Uni Eropa. 
Kekebalan hanya diberikan kepada perantara yang semata-mata bertindak sebagai 
penyedia akses teknis ke internet (ISP). Sedangkan bagi para ‘host’ akan kehilangan 

 
39 Joanna Kulesza, International Internet Law, (London: Routledge, 2012), hal. 63-65. 
40 Lihat Article 19, Intermediaries: Dillema of Liability, 2016. 
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imunitasnya jika mereka gagal bertindak secara cepat untuk menghapus atau 
menonaktifkan akses ke informasi yang dinilai "ilegal". 

- Model kekebalan yang luas, dengan memberikan kekebalan yang luas bagi perantara, atau 
kekebalan bersyarat dari tanggung jawab atas konten pihak ketiga dan membebaskannya 
dari persyaratan umum untuk memantau konten. Dengan model ini, perantara 
diperlakukan sebagai 'utusan' atau pembawa pesan, yang tidak bertanggung jawab atas 
konten yang mereka bawa, bukan sebagai 'penerbit', yang bertanggung jawab atas konten 
yang mereka sebarkan meskipun diproduksi oleh orang lain. 
 

85. Dalam menerapkan tanggung jawab perantara, negara-negara umumnya berangkat dari dua 
pertimbangan: (i) pertimbangan kepraktisan, bahwa perantara paling baik ditempatkan untuk 
memblokir, menapis atau menghapus materi yang dipermasalahkan, karena mereka memiliki 
sarana teknis dan finansial untuk melakukannya; dan (ii) terkait dengan keadilan, bahwa 
perantara harus menawarkan solusi atas tantangan yang mereka hadapi saat ini, dalam 
kaitannya dengan penegakan hukum dan aspek lainnya. Oleh karena perantara mendapatkan 
keuntungan dari penyebaran konten pihak ketiga secara online, maka mereka harus 
bertanggung jawab untuk mencegah akses terhadap materi ilegal atau berbahaya. Namun 
demikian, memberikan tanggung jawab pada perantara untuk mengawasi konten internet dan 
kemudian melakukan pemblokiran terhadap konten tersebut, juga berbahaya bagi 
pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi; 

 
86. Lebih jauh, dalam laporannya Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan 

Berekspresi, Prof David Kaye, menegaskan pada korporasi untuk mengakui bahwa standar 
global otoritatif untuk memastikan kebebasan berekspresi di platform mereka adalah hukum 
hak asasi manusia, bukan hukum negara atau kepentingan pribadi mereka yang berbeda-beda, 
dan mereka harus mengevaluasi kembali standar konten mereka sesuai dengan itu. 
Menurutnya, hukum hak asasi manusia telah memberi perusahaan alat untuk 
mengartikulasikan dan mengembangkan kebijakan dan proses yang menghormati norma-
norma demokrasi dan melawan tuntutan otoriter;41 
 

87. Dijelaskannya, pendekatan ini dimulai dengan aturan yang berakar pada hak, berlanjut dengan 
penilaian dampak hak asasi manusia yang ketat untuk pengembangan produk dan kebijakan, 
dan bergerak melalui operasi dengan penilaian berkelanjutan, penilaian ulang dan konsultasi 
publik yang bermakna dengan masyarakat sipil. Menurutnya, Prinsip-Prinsip Panduan tentang 
Bisnis dan Hak Asasi Manusia, bersama dengan panduan khusus yang dikembangkan oleh 
masyarakat sipil, badan antar pemerintah, industri, dan lainnya, dapat menjadi pendekatan 
dasar yang harus diadopsi oleh semua perusahaan Internet;42  

 
IV.6. Problem Norma dalam Pengaturan Pembatasan Akses Konten Internet di Indonesia 
 
88. Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang materinya mengatur mengenai 

konten internet (informasi elektronik): (i) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, khususnya aturan 
mengenai konten yang dilarang (kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, kabar 
bohong, penyebaran kebencian, dan ancaman kekerasan); (ii) UU No. 44/2008 tentang 
Pornografi, yang memberikan wewenang bagi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) 
untuk melakukan pemblokiran konten pornografi di internet; dan (iii) UU No. 28/2014 tentang 
Hak Cipta, yang memberikan otoritas bagi pemerintah untuk memblokir laman yang 
melanggar hak cipta; 

 
41 Op. Cit., Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression, A/HRC/38/35, 6 April 2018. 
42 Ibid. 
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89. Masalahnya, ketentuan UU ITE dan UU Pornografi tidak mengatur lebih jauh mengenai 

prosedur dilakukannya pemblokiran, termasuk mekanisme komplain dan pemulihannya. 
Dalam rumusan Pasal 40 ayat (6) UU Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dikatakan 
ketentuan lebih lanjut mengenai salah satunya wewenang pemerintah untuk melakukan 
“pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 
melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar hukum”, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sementara UU 
Hak Cipta menyebutkan, setiap pemblokiran yang akan dilakukan oleh Kominfo, prosedurnya 
harus melalui penetapan pengadilan; 
 

90. Merespons kekosongan aturan mengenai prosedur pemblokiran, Kominfo kemudian 
mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem 
dan Transaksi Elektronik Lingkup Privat, sebagai penggantai dari Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika No. 19/2014 tentang Penanganan Situs-Situs Internet Bermuatan Negatif, 
sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik. Permen ini mewajibkan seluruh penyedia layanan internet 
(ISP) di Indonesia untuk memblokir konten, yang masuk daftar hitam konten internet, sebuah 
database yang dikelola oleh Kominfo. Tegasnya, secara prosedural aturan di dalam UU 
Informasi dan Transaksi Elektronik berbeda dengan pengaturan dalam UU Hak Cipta, sehingga 
ada ketidakpastian hukum dalam prosedur pembatasan akses konten internet di Indonesia; 

 
91. Keluarnya Permenkominfo No. 5/2020 sendiri telah menuai banyak polemik, karena dinilai tidak 

mampu menjawab persoalan kesewenang-wenangan dalam pembatasan akses konten 
internet. Selain implementasinya yang sering kali bermasalah dan tidak menyediakan 
mekanisme yang transparan dan akuntabel, bentuk aturannya sendiri dinilai tidak legitimit. 
Pembatasan akses konten internet merupakan bagian dari pembatasan hak (hak atas informasi, 
berpendapat, dan berekspresi), oleh karenanya berdasar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan 
hukum internasional hak asasi manusia, ketentuan pembatasnya, termasuk prosedurnya, mesti 
diatur dalam format undang-undang; 

 
92. Permasalahan hak asasi manusia dalam rumusan Permenkominfo yang merupakan turunan 

dari ketentuan UU A Quo tersebut misalnya tercermin pada rumusan Pasal 9 ayat (4) 
Permenkominfo No. 5/2020 yang mengatur mengenai jenis informasi dan/atau dokumen 
elektronik yang dapat dibatasi, yang memberikan wewenang sangat besar bagi pemerintah 
untuk membuat daftar informasi yang dapat dibatasi, dengan alasan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, atau meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban 
umum. Klasifikasi atau jenis informasi (konten) yang bisa dibatasi semestinya secara eksplisit 
diatur dalam suatu undang-undang, guna menghindari daftar pembatasan informasi yang 
tidak diperlukan. Selain itu, prosedur umum dalam setiap tindakan pembatasan juga 
seharusnya diatur pada level undang-undang, termasuk peluang pengawasan pengadilan 
(judicial oversight) atas legalitas tindakan pembatasan yang dilakukan; 

 
93. Penggunaan model daftar hitam konten, menurut Mueller (2010), meskipun terkesan 

transparan dan akuntabel, namun pendekatan tata kelola konten dengan pembuatan daftar 
hitam memiliki sejumlah permasalahan berikut:43 

 
- Cara ini membuat tindakan tersebut kehilangan keterbukaannya (transparency) dan 

perlakuan yang adil (due process). Blacklist bersifat satu arah (terutama apabila menyangkut 
tabu, argumentasi keyakinan, kepentingan politik, dsb.) sehingga tindakan ini harus 

 
43 Mueller, Op.Cit., hal. 197-201. 
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membuka kemungkinan-kemungkinan alternatif, terutama bagi pengguna dan penyedia 
layanan, untuk menentukan daftar hitamnya sendiri, dan menyediakan mekanisme 
pengawasan tentang proses penilaian hingga sebuah laman dikategorikan sebagai konten 
negatif.  

- Daftar hitam membuka ruang bagi terjadinya pemblokiran yang berlebihan secara 
terstruktur (structural overblocking). Pendaftar-hitaman konten internet umumnya diikuti 
dengan tindakan pemblokiran yang berujung pada penutupan seluruh laman internet 
ketika hanya sebagian konten saja yang sesungguhnya perlu ditutup. Sifat daftar hitam 
yang satu arah berkonsekuensi pada kemungkinan terjadinya penutupan laman internet 
secara keseluruhan (memblokir IP address ketika yang sesungguhnya lebih dibutuhkan 
adalah memblokir sebuah URL dari sebuah laman internet) atau salah memblokir laman 
internet. 

- Pembuatan daftar hitam mengalihkan perhatian penegakan hukum untuk menangkap 
pelaku kejahatan. Dalam konteks penyebaran konten internet menimbulkan kerugian bagi 
penikmatan hak orang lain (eg. ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dll.), pelaku 
penyebaran kerapkali memperoleh porsi kecil dalam penegakan hukum yang lebih 
menitikberatkan pada pemblokiran konten yang dimaksud. Alih-alih berupaya untuk 
menangkap pelaku, blacklisting justru menyibukkan pemangku kepentingan untuk lebih 
menaruh perhatian pada informasi di dunia maya.  

- Daftar hitam menimbulkan dampak ekstra-teritorial. Tidak seperti sanksi hukum lain yang 
hanya memberikan dampak pada subyek yang spesifik, pembuatan daftar hitam cenderung 
melahirkan konsekuensi pemblokiran yang berdampak multiyurisdiksional. Hal ini 
dimungkinkan karena teknik pemblokiran yang mustahil diterapkan hanya sebatas pada 
area yurisdiksi hukum yang spesifik.  
 

94. Dari gambaran tersebut di atas, setidaknya terdapat empat permasalahan utama dalam 
pengaturan pembatasan akses terhadap konten internet di Indonesia: (i) permasalahan 
substantif terkait dengan kriteria atau jenis konten yang dapat dibatasi; (ii) permasalahan 
terkait dengan prosedur dalam pembatasan akses konten internet; (iii) permasalahan terkait 
dengan institusi pengawasan dan akses pemulihan; dan (iv) permasalahan yang terkait dengan 
tanggung jawab dari penyedia layanan (korporasi) internet; 

 
95. Permasalahan paling rumit dan sulit untuk menemukan kata sepakat dalam tata kelola konten 

internet, adalah terkait dengan kriteria konten internet yang dapat dibatasi. Meskipun terdapat 
sejumlah prinsip-prinsip universal yang bisa menjadi acuan dalam penentuan kriteria konten-
konten yang dapat dibatasi aksesnya, namun kemudian negara-negara nasional sulit untuk 
mengaplikasikannya secara penuh dalam hukum nasional. Hal ini mengingat konteks serta 
relativisme budaya yang berbeda-beda di tiap-tiap negara. Negara-negara nasional sering kali 
sulit untuk menentukan margin of appreciation dalam melakukan pembatasan terhadap akses 
konten internet, agar tidak terjebak pada tindakan pelanggaran terhadap kebebasan 
berekspresi;  

 
96. Bahkan dalam banyak kasus, pembatasan terhadap akses konten internet telah dilakukan 

negara tanpa dasar hukum, atau meski berdasarkan hukum, tetapi aturannya terlalu luas dan 
ambigu sehingga bertentangan dengan prinsip prediktabilitas dan keterbukaan. Situasi seperti 
ini juga dialami Indonesia yang tidak memiliki pengaturan dan rujukan yang jelas mengenai 
kriteria dan jenis konten internet yang dapat dibatasi, sehingga membuka ruang adanya 
pemblokiran konten yang dilakukan secara sewenang-wenang; 
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97. Berikutnya, selain problem ketidakjelasan mengenai jenis-jenis atau ketegori konten yang 
dapat dibatasi, di Indonesia juga tidak terdapat pengaturan yang legitimate mengenai 
prosedur dilakukannya pembatasan terhadap akses konten internet. Prosedur dalam 
pembatasan terhadap pembatasan akses konten internet sepenuhnya diserahkan secara 
mutlak sebagai urusan dan wewenang pemerintah, tanpa disediakan suatu mekanisme 
banding yang layak (proper) dan memadai. Padahal secara prosedur mestinya diserahkan 
kepada suatu badan yang ditunjuk sebagai regulator, pengawas, dan pengendali konten 
internet, untuk melalukan pengamatan terhadap konten-konten di internet, serta kemudian 
melakukan klasifikasi dengan mengacu pada standar tertentu (termasuk prinsip pembatasan, 
dan juga usia). Selain dikumpulkan melalui proses klasifikasi manual maupun menggunakan 
mesin, badan khusus ini juga dapat menerima aduan dari pengguna, terkait dengan konten-
konten yang dinilai berbahaya atau melanggar hukum; 

 
98. Setelah dilakukan proses klasifikasi, mengacu pada kategori yang telah ditentukan, badan ini 

akan melakukan penilaian untuk kemudian memberikan peringatan (notice) kepada pengelola 
konten untuk melakukan take down (penghapusan) atau mengubah materi kontennya. Dalam 
pengambilan keputusan apakah suatu konten masuk dalam kategori berbahaya sehingga layak 
dibatasi aksesnya berdasarkan uji tiga rumpun, panel pengambilan keputusan dalam badan 
tersebut juga dapat mengikutsertakan pihak dari luar, baik ahli maupun lembaga independen 
terkait, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Dewan Pers, KPI, Lembaga Sensor Film, atau 
Komisi Informasi. Jika pengelola konten tidak memberikan respons, atau bersikeras dengan 
materi kontennya, badan ini bisa mengeluarkan keputusan pemblokiran (pembatasan akses) 
terhadap konten tersebut, yang berupa keputusan tata usaha negara; 

 
99. Dengan adanya keputusan tersebut, maka keputusan mengenai pembatasan akses terhadap 

konten internet dapat menjadi objek gugatan untuk diperiksa oleh pengadilan (subject to 
judicial oversight), melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara banding atau 
komplain yang sifatnya administratif dapat dilakukan langsung terhadap badan pengelola 
konten ini. Sedangkan terhadap konten yang domainnya di luar negeri, badan ini dapat 
mengeluarkan keputusan pemblokiran/penapisan dengan cara menyaring DNS dari konten 
bersangkutan, melalui bantuan internet services providers (ISP’s). Keputusan ini juga dapat 
menjadi objek pengujian di pengadilan, sebagai implementasi dari prinsip judicial scrutiny jika 
subjek penerima keputusan berkeberatan dengan keputusan yang dikeluarkan; 

 
100. Selain kejelasan kriteria konten yang dapat dibatasi dan prosedurnya, juga perlu diatur perihal 

mekanisme normalisasi dan pemulihan. Normalisasi ditujukan terhadap konten-konten yang 
telah diperbaharui, sehingga tidak lagi masuk dalam kategori berbahaya atau melanggar 
hukum (unlawful content). Sedangkan pemulihan ditujukan bagi konten yang diklasifikasikan 
secara tidak tepat atau mengalami kesalahan prosedur dalam pemblokiran. Pemulihan ini 
dapat dilakukan dengan atau tanpa putusan pengadilan; 

 
101. Terhadap korporasi penyedia layanan yang memainkan peran penting dalam 

mendayagunakan internet secara baik, juga penting untuk menerapkan serangkaian tanggung 
jawab, yang setidaknya berpijak pada dua alasan: Pertama, sektor privat merupakan pihak yang 
sangat kuat yang berpartisipasi dalam memberikan standar terhadap arsitektur internet 
sehingga memiliki pengaruh langsung bagi kemungkinan untuk menginkorporasi prinsip-
prinsip hak asasi manusia ke dalam pengambilan kebijakan. Kedua, kelompok privat mampu 
meregulasi perilaku pengguna selama beraktivitas dalam jaringannya melalui klausa 
kontraknya yang persis sama dengan norma hukum yang berlaku di teritori di mana pengguna 
tersebut berada.44 Kontribusi sektor privat di internet menciptakan ‘romantisme’ yang 

 
44 Luca Belli and Jamila Venturini, “Private Ordering and the Rise of Terms of Service as Cyber Regulation,” Internet 
Policy Review: Journal On Internet Regulation, Vol. 5 (4), 2016, hal. 2. 
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mutualistik, sehingga posisi kelompok privat di tengah-tengah pengguna internet menjadi 
jauh lebih kuat, ketimbang negara. Pada level inilah seharusnya pelibatan aktif kelompok privat 
harus mulai diinisiasi, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan literasi digital yang 
dianggap kondisi paling ideal dalam tata kelola konten internet; 
 

102. Dengan model pelembagaan tata kelola konten internet sebagaimana diuraikan di atas, 
perantara (penyedia layanan internet) pada dasarnya harus kebal dari tanggung jawab atas 
konten pihak ketiga, dalam keadaan mereka tidak terlibat dalam memodifikasi konten tersebut. 
Selain itu negara tidak boleh mendelegasikan tindakan penyensoran kepada perantara. 
Perantara seharusnya hanya diminta untuk menghapus konten setelah perintah yang 
dikeluarkan badan independen, atau perintah pengadilan, yang telah memutuskan bahwa 
materi yang dipermasalahkan itu melanggar hukum. Perantara juga harus menyediakan 
layanan aduan, dengan mengacu pada klasifikasi dan kategorisasi konten yang diatur oleh 
peraturan perundang-undangan; 

 
103. Namun demikian perantara menjadi kehilangan kekebalannya, jika telah diberikan waktu 

untuk melakukan take down, sebagaimana diputuskan oleh badan independen atau 
pengadilan, namun dalam jangka waktu tertentu tidak melakukannya. Selain itu perantara juga 
harus secara berkala memberikan pengumuman dan pemberitahuan mengenai perubahan 
syarat ketentuan layanan (term of services), sebagai online platform kontrak antara perantara 
dengan pengguna. 
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PROFIL ELSAM 
 
 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menggabungkan metode kerja organisasi think 
tank dan advokasi hak asasi manusia (HAM), dalam operasionalnya. Karakter inilah yang membuat 
ELSAM unik dibandingkan dengan organisasi HAM sejenis di Indonesia. ELSAM berupaya untuk 
terus mendorong hadirnya kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat perlindungan HAM. 
 
Saat ini ELSAM setidaknya memiliki empat kegiatan utama, yang terdiri atas: (1) studi dan produksi 
pengetahuan HAM untuk mendukung advokasi kebijakan; (2) pengarusutamaan HAM dalam 
pembentukan kebijakan; (3) advokasi hukum untuk mendorong perubahan kebijakan dan 
pembelaan hak korban; dan (4) penyelenggaraan berbagai pendidikan HAM. 
 

 Dalam penyelenggaraan studi dan produksi pengetahuan HAM, ELSAM memfokuskan diri 
pada topik-topik khususnya: (i) bisnis dan HAM; (ii) teknologi dan HAM, terutama terkait tata 
kelola internet, kebijakan konten, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan respons 
terhadap perkembangan terbaru teknologi; (iii) lingkungan dan HAM, dengan mendorong 
adopsi pendekatan berbasis hak dalam upaya-upaya keberlanjutan. 

 
 Dalam pengarusutamaan HAM pada proses pembentukan kebijakan, fokus ELSAM 

terutama pada topik: bisnis dan HAM, teknologi dan HAM, penyelesaian pelanggaran HAM 
di masa lalu, dan perlindungan kebebasan sipil, khususnya dalam konteks kebebasan 
berekspresi, kebebasan beragama, juga kebebasan berkumpul dan berorganisasi. 

 
 Dalam melakukan advokasi hukum, ELSAM menerapkan pendekatan litigasi strategis 

sebagai upaya untuk sekaligus melakukan perubahan kebijakan, dan adanya pemulihan 
hak-hak korban. Selain melakukan pembelaan hukum di pengadilan, terutama pengujian 
berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, ELSAM juga secara berkala 
mengirimkan amicus brief untuk kasus-kasus tertentu. 

 
 Dalam upaya promosi dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan, ELSAM secara 

terus-menerus menyelenggarakan berbagai pendidikan HAM. Pendidikan ini ditujukan bagi 
seluruh aktor, tidak hanya para pembela HAM, tetapi juga pengambil kebijakan di tingkat 
pusat dan daerah, aparat penegak hukum, juga korporasi swasta. Materinya juga mencakup 
topik-topik khusus, seperti: bisnis dan HAM, perlindungan data pribadi, keamanan digital, 
dan pendekatan berbasis hak dalam pengambilan kebijakan. 

 
Selama lebih dari dua dekade ELSAM telah memberikan sejumlah kontribusi dalam mendorong 
adopsi dan implementasi HAM, mulai dari pengesahan berbagai konvensi internasional HAM, 
hingga pembentukan sejumlah undang-undang. Berbagai undang-undang yang lahir pasca-
reformasi, seperti UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, 
ELSAM secara khusus terlibat dalam proses pembentukannya. Selanjutnya, dalam 
perkembangannya saat ini, ELSAM mendorong lahirnya berbagai legislasi untuk merespons 
kecepatan inovasi digital, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber. ELSAM juga 
terlibat aktif dalam penguatan kelembagaan HAM, seperti Komisi Nasional HAM, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, serta upaya memastikan konsistensi pelaksanaan HAM melalui 
dukungan dalam optimalisasi kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. 
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