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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat 

rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Akhir Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi 

Hukum Dalam Rangka Partisipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik ini 

dapat diselesaikan.  

Pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya merupakan salah satu agenda prioritas pada RPJMN tahun 2015-2019 di mana 

arah kebijakan dan strateginya berfokus pada partisipasi publik dan penyiaran. Merujuk 

pada agenda prioritas tersebut, pada tahun 2016 ini Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum 

Nasional BPHN melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-

undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu tersebut sebanyak 18 peraturan 

perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kapolri. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan 

dengan tujuan untuk menilai kualitas suatu peraturan perundang-undangan baik pada segi 

normatif sekaligus efektivitas implementasi.  

Dalam melakukan analisis dan evaluasi, Pokja bekerjasama dengan berbagai instansi 

terkait untuk memperoleh data-data yang relevan. Selain itu Pokja juga dibantu oleh 

beberapa narasumber yang kompeten untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang 

dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan 

narasumber, Diskusi Publik, Focus Group Discussion tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi 

secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi apakah peraturan perundang-

undangan tersebut sebaiknya dipertahankan, diubah, atau dicabut. Rekomendasi-

rekomendasi ini meliputi baik segi substansi, struktur, dan budaya hukum, segi normatif 

maupun implementasi. 

Kami menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Meski demikian, 

kami berharap laporan akhir ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan 

dan pembinaan hukum nasional serta mampu memperkaya khasanah pemikiran 

pembangunan hukum di Indonesia, khususnya di bidang partisipasi publik.  

 
 

Jakarta,   Desember 2016 
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 

 
 
 
 

Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. 
NIP. 19610110 198303 2 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 adalah 

membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan 

terpercaya. Agenda ini tertuang menjadi lima agenda yang lebih spesifik, salah 

satunya adalah “Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan 

Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik”. 

Partisipasi publik sangat penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola 

pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ann Seidman, Robert 

B Seidmen dan Nalin Abeyserkere menjelaskan bahwa pihak-pihak yang 

dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan pihak berwenang memiliki hak 

dan kesempatan seluas-luasnya dalam memberikan masukan, kritik dan 

mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. 

Keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan memiliki beberapa manfaat: 

Pertama, memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan 

publik; Kedua, membuat sebuah kebijakan lebih berpeluang diterima masyarakat 

karena selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat; Ketiga, memastikan 

adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat 

dalam pembuatan kebijakan publik sehingga dapat meminimalisir respon negatif 

masyarakat yang dapat berdampak pada stabilitas politik; Keempat, mendukung 

terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan 

kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif; serta kelima, efisiensi sumber 

daya dan biaya. 

Pola partisipasi publik sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi 

di suatu tempat dan konteks yang menyertainya. Namun konsep yang 

berkembang sejak 1960an ini banyak didasarkan pada perdebatan seputar 
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seberapa jauh partisipasi publik harus dilakukan, bagaimana teknis yang tepat 

untuk melakukannya, dan seberapa jauh jaminan terhadap substansi yang berasal 

dari proses partisipasi harus tersedia.1  

Dalam konteks negara transisi demokrasi seperti Indonesia, ada dua 

persoalan utama yang muncul dalam upaya menerapkan partisipasi publik yaitu: 

(1) menentukan model dan proses pelibatan yang cocok dengan kebijakan yang 

akan diambil; dan (2) menentukan siapa/lembaga apa yang perlu dilibatkan.2  

Persoalan pertama akan terkait dengan definisi dan tata cara pelibatan 

masyarakat dan stakeholders (pemangku kepentingan terkait). Sebut saja 

contohnya ketiadaan parameter yang menjustifikasi mengapa sebuah rapat (atau 

pertemuan membahas rancangan peraturan perundang-undangan misalkan) 

dinyatakan terbuka sementara rapat lainnya tidak. Atau efektivitas saluran dan 

mekanisme partisipasi yang ada selama ini yang lebih sering bersifat formalitas.   

Sedangkan persoalan kedua umumnya baru terasa jika proses partisipasi 

sudah dijalankan. Hal ini akan sangat terkait dengan penentuan keterwakilan 

masyarakat, apalagi pada tingkatan tertentu partisipasi juga sangat terkait dengan 

keahlian. Dari permasalahan utama di atas, akan muncul masalah ikutannya 

seperti: (1) masalah identifikasi yang sering kurang tepat sasaran; (2) masalah 

waktu yang dibutuhkan (cenderung panjang); (3) dana yang diperlukan untuk 

menjalankan proses (terkait masalah anggaran); dan (4) keterbatasan sumber 

daya manusia yang dapat memfasilitasi dan mengawali proses ini. 

Faktanya sekarang ini pasca reformasi di Indonesia, perhatian terhadap isu 

partisipasi publik menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Komitmen 

mendasar terhadap hal ini pertama-tama dapat dilihat dalam Pasal 28 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan 

hak menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat 

secara lisan dan tulisan. Berbagai peraturan perundang-undangan juga lahir dan 

                                                             
1 Ronald Rofiandri, Partisipasi Publik: Gagasan dan Pelembagaan, disampaikan dalam kegiatan 
FGD Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan 
Publik, (Jakarta: BPHN), 23 Agustus 2016  
2 Ibid 
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turut membangun iklim keterbukaan dan partisipasi publik yang lebih baik di 

antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  

Bahkan untuk mendorong partisipasi publik dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat satu bab khusus yaitu Bab 

XI terkait partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat berhak 

memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini sudah dilengkapi dengan 

ketentuan mengenai identifikasi forum, definisi pemangku kepentingan dan 

adanya keharusan untuk menyediakan akses. Ketentuan-ketentuan ini yang tidak 

ada pada undang-undang pembentukan peraturan yang terdahulu yaitu  Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.3  

Untuk mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang 

semakin transparan dan akuntabel, beberapa lembaga baru dibentuk yang 

memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan isu partisipasi publik, seperti Komisi 

Informasi, Komisi Penyiaran, Dewan Pers dan Ombudsman. Lembaga-lembaga ini 

yang akan melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang 

bersinggungan dengan partisipasi publik dan penyiaran.  

Di luar peraturan perundang-undangan, perkembangan lain seperti 

perkembangan media sosial turut menyumbangkan kemajuan pesat dalam ranah 

keterbukaan informasi publik dan tersedianya akses publik untuk mempengaruhi 

pembentukan kebijakan publik. Pemanfaatan media sosial seperti facebook, 

twitter, dan lain sebagainya oleh pemerintah menjadi jembatan komunikasi yang 

efektif dengan masyarakat untuk menghimpun aspirasi masyarakat terhadap 

berbagai isu di bidang sosial, politik dan ekonomi. Masukan-masukan tentunya 

                                                             
3 Ronald, Ibid 
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sangat berharga dan karenanya perlu dihimpun untuk kemudian dapat 

dimanfaatkan secara optimal bagi bangsa dan Negara. 

Di sisi lain, kabar-kabar yang kurang menggembirakan juga masih tetap ada. 

Jumlah kasus sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat misalnya cukup 

tinggi, menunjukkan adanya kemungkinan bahwa badan publik masih belum 

sepenuhya menangkap semangat transparansi dan keterbukaan dalam 

pengelolaan pemerintahan. Di bidang penyiaran misalnya masih terdapat siaran-

siaran yang dapat dipertanyakan komitmennya terhadap kepentingan publik oleh 

karena dirasakan terkooptasi kepentingan-kepentingan politik tertentu atau 

bahkan tidak memiliki kualitas yang mendidik masyarakat. Dalam hal pers, 

munculnya media-media online dengan berita-berita yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan menunjukkan ada tantangan tersendiri untuk menjaga 

kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Demikian juga persoalan 

klasik seperti tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang menangani 

persoalan seputar partisipasi publik masih tetap ada dan relevan untuk dikaji.  

Terhadap persoalan pembangunan di bidang ini, RPJMN menetapkan 

sasaran  yang hendak dicapai yakni meningkatnya partisipasi aktif masyarakat 

dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik  yang baik. 

Arah kebijakan dan strategi ini berfokus pada: Pertama, melaksanakan secara 

konsisten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; Kedua, mendorong masyarakat untuk dapat mengakses dan 

memanfaatkan informasi publik; Ketiga, meningkatkan kualitas penyiaran.  

 

B. Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan 

evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partisipasi 

publik dalam proses pengambilan kebijakan publik telah memenuhi prinsip 

NKRI, keadilan, demokrasi, kepastian hukum dan pencegahan korupsi serta 

indikatornya? 
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2. Apakah ada potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan kewajiban, 

perlindungan dan penegakan hukum terkait dengan partisipasi publik dalam 

proses pengambilan kebijakan publik?  

3. Bagaimanakah efektivitas peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik? 

 

C. Tujuan Kegiatan 

Analisis dan evaluasi dalam rangka partisipasi publik dalam proses pengambilan 

kebijakan publik bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kesesuaian antara prinsip NKRI, keadilan, demokrasi, 

kepastian hukum dan pencegahan korupsi serta indikatornya terhadap 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partisipasi publik 

dalam proses pengambilan kebijakan publik terhadap; 

2. Mengetahui potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan kewajiban, 

perlindungan dan penegakan hukum partisipasi publik dalam proses 

pengambilan kebijakan publik; 

3. Mengetahui efektivitas peraturan perundang-undangan terkait partisipasi 

publik dalam proses pengambilan kebijakan publik; 

4. Memberikan rekomendasi yang akan diberikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

 

D. Ruang Lingkup Kegiatan 

 Kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka partisipasi publik dalam 

proses pengambilan kebijakan publik meliputi beberapa kegiatan yaitu analisis 

dan evaluasi mandiri oleh anggota Pokja terhadap peraturan perundang-

undangan yang telah ditentukan, diskusi bersama narasumber, diskusi publik 

dengan para pemangku kepentingan di daerah, serta Focus Group Discussion 

dengan para pemangku kepentingan.  
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Objek analisis dan evaluasi hukum dalam rangka partisipasi publik dalam proses 

pengambilan kebijakan publik adalah peraturan perundang-undangan terkait yang 

terklasifikasi dalam 2 bagian, yaitu:  

1. Kelompok peraturan perundang-undangan terkait partisipasi publik, terdiri dari 

delapan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Depan Umum; 

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik; 

h. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penangangan Perkara 

Penyampaian Pendapat di Muka Umum; 

i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara 

Negara. 

2. Kelompok peraturan perundang-undangan terkait penyiaran, terdiri dari 

sembilan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Republik Indonesia; 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran 

Publik Radio Republik Indonesia; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran 

Publik Televisi Republik Indonesia;  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan 

Peliputan Lembaga Penyiaran Asing; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan; 

i. Keputusan Presiden No.33/2003 tentang Pengesahan Amendments 

Agreement Establishing The Asia Pacific Institute For Broadcasting 

Development (Perubahan Atas Persetujuan Pendirian Institut 

Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik) 

 

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum 

Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Pokja mengacu pada 

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan 

Hukum Nasional tahun 2015. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam 

beberapa tahap kerja sebagai berikut:  

1. Menentukan prinsip-prinsip utama. 

Prinsip-prinsip utama yang akan digunakan dalam kegiatan analisis dan 

evaluasi hukum telah ditetapkan oleh pedoman. Prinsip-prinsip utama 

meliputi enam prinsip yaitu: NKRI, keadilan, demokrasi, kepastian hukum 

dan pencegahan korupsi. 

2. Menentukan indikator dalam setiap prinsip. 

Indikator dari setiap prinsip telah ditetapkan oleh pedoman. Meski 

demikian, pengembangan terhadap indikator yang ada tetap 
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dimungkinkan selama relevan dengan temuan-temuan Pokja saat 

melakukan analisis dan evaluasi hukum.  

3. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait bidang yang 

dibahas. 

Pokja pertama-tama akan menginventarisir peraturan perundang-

undangan terkait bidang yang dibahas, dalam hal ini adalah partisipasi 

publik dalam pengambilan kebijakan publik. Peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan inilah yang kemudian dianalisis dan 

dievaluasi secara mendalam oleh Pokja selama masa kerjanya. 

4. Mengelompokkan peraturan perundang-Undangan hasil inventarisasi. 

Pengelompokkan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk 

memudahkan analisis dan evaluasi hukum misalnya untuk melihat 

benang merah dan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan 

yang satu dengan lain. Pengelompokkan peraturan perundang-undangan 

tidak mutlak harus dilakukan tetapi dalam Pokja ini, tim 

mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang telah 

diinventarisis ke dalam dua kelompok yaitu kelompok peraturan 

perundang-undangan terkait partisipasi publik dan penyiaran.  

5. Melakukan pengujian kesesuaian norma setiap peraturan perundang-

undangan dengan prinsip dan indikator. 

Dalam tahap ini, tim bekerja secara mandiri. Pengujian norma terhadap 

prinsip dan indikator dilakukan dengan tetap memerhatikan berbagai 

referensi yang ada seperti buku-buku teks, hasil penelitian dan 

pengkajian hukum. Pokja juga melakukan rapat dengan narasumber guna 

memperdalam analisis dan evaluasi yang dilakukan.  

6. Menganalisis potensi tumpang tindih dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan. 

Analisis terhadpa potenti tumpang tindih pertama-tama dilakukan oleh 

Pokja secara mandiri dengan membandingkan ketentuan-ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah itu Pokja melakukan 
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Diskusi Publik di daerah dan Focus Group Discussion bersama dengan 

para pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan data mengenai 

efektivitas peraturan perundang-undangan dalam tataran pelaksanaan 

serta kendala yang dihadapi. Selain itu, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum 

juga membuka ruang partisipasi publik melalui situs BPHN untuk 

menjaring masukan publik terhadap peraturan perundang-undangan 

yang sedang dianalisis dan dievaluasi. 

7. Menyusun simpulan. 

Pada tahap ini, pokja akan mengolah setiap hasil temuan, baik yang 

berasal dari kerja mandiri maupun masukan dari masyarakat dan 

pemangku kepentingan.  

8. Menyusun rekomendasi. 

Rekomendasi yang dihasilkan oleh Pokja adalah rekomendasi untuk 

mencabut, mengubah, atau mempertahankan peraturan perundang-

undangan yang telah dianalisis dan dievaluasi. 

 

F. Personalia Pokja 

1. Penanggung Jawab : Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. 

2. Ketua  :  Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H. 

3. Sekretaris  :  Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H. 

4. Anggota  :  Apri Listiyanto, S.H. 

  Viona Wijaya, S.H. 

  Dicky Muhammad Faisal, S.H. 

5. Staf sekretariat  : Karno 

 

G. Jadwal Kegiatan 

 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai dalam tabel  berikut:  

No Agenda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Rapat Internal Pokja           

2 Rapat Pokja dengan 
Narasumber 
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3 Diskusi publik           
4 Focus Group Discussion           

5 Penyusunan Laporan           

 

Keterangan:  

1) Rapat Pokja sebanyak 5 (lima) kali 

- 19 Februari 2016; 

- 24 Februari 2016; 

- 17 Maret 2016; 

- 28 Maret 2016; 

2) Rapat dengan Narasumber sebanyak 3 (tiga) kali. 

- Senin, 9 Mei 2016, Narasumber Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si. 

- Selasa, 16 Agustus 2016, Narasumber Prof. Bagir Manan, S.H., M.CL. 

- Rabu, 26 Oktober 2016, Narasumber Dr. Muhammad Taufiq, DEA 

3) Diskusi Publik yang dilaksanakan pada 28 Juli 2016 di Pangkalpinang, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dengan Narasumber: 

- Min Usihen, S.H., M.H. (Kapusren BPHN) 

- Arfan Faiz Muhlizi (Ketua Pokja) 

- Riky Fermana, S.Ip. (Ketua KIP Prov Bangka Belitung) 

- Sigit Nugroho (Dosen FH Universitas Bangka Belitung 

- Fitri Dwiyanti (Kepala Bagian PUU Setda Prov. Kepulauan Bangka 

Belitung) 

4) Focus Group Discussion dilaksanakan pada Rabu, 23 Agustus 2016 di Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, dengan Narasumber Dr. Muhammad Imannudin 

(Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB) dengan Pembahas:  

- Nuning Rodiyah (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia) 

- Chairul Saleh (Sekretariat Kabinet) 

- Annie Lohanda (Komisi Informasi Pusat) 

- Eko Noer Kristiyanto (Balitbang Hukum dan HAM) 

- Nevey Farida Ariani (Balitbang Hukum dan HAM) 

- Ronald Rofiandri (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) 

- Siti Uswatun Hasanah (Ombudsman RI) 
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BAB II 

PENGUJIAN NORMA TERHADAP INDIKATOR 

 

A. Kelompok Partisipasi Publik 

1. Pengujian Norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap prinsip dan indikator 

UU ini merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya yang mengatur 

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian dari 

hasil pengujian norma dalam UU ini terhadap prinsip dan indikator bidang 

Polhukampem didapatkan bahwa dari 104 pasal yang ada di dalam UU ini 5 pasal 

perlu diubah, 3 pasal perlu dicabut dan 96 pasal lainnya tetap dipertahankan. 

Rincian analisa terhadap 8 pasal yang bermasalah antara lain sebagai berikut:  

No Pasal  Rekomendasi Analisa 

Ubah Cabut Tetap 

1 Pasal 7 ayat 
(1) 

    Yang dicermati dari ketentuan dalam 
pasal ini adalah mengenai peraturan 
pemerintah dan peraturan presiden, 
dimana kedua peraturan ini pada 
prinsipnya sama-sama berasal dari 
pemerintah (baik melalui kementerian 
dan/atau lembaga pemerintah non 
kementerian termasuk juga presiden). 
Akan menjadi kesulitan pada 
pelaksanaanya untuk menentukan 
apakah suatu peraturan yang 
dkeluarkan oleh pemerintah akan 
diatur dalam peraturan pemerintah 
atau peraturan presiden. Jika 
ketentuan dalam pasal ini akan diubah 
maka ketentuan dalam pasal-pasal lain 
yang terkait juga perlu diubah atau 
dicabut, seperti Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 24, Pasal 30, dst. 

2 Pasal 8 ayat 
(1) 

    Ketentuan ini menimbulkan penafsiran 
yang rancu dan pertentangan antar 
pasal, dimana pada Pasal 7 ayat (1) 
sudah digambarkan dengan jelas 
kedudukan atau hierarki peraturan 
perundang-undangan. Namun 
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kemudian di Pasal 8 ayat (1) 
disebutkan lagi adanya peraturan 
perundang-undangan yang juga diakui 
keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat diluar dari 
hierarki yang sudah disebutkan. Oleh 
karena itu, pasal ini perlu diubah atau 
dicabut.  

3 Pasal 43 
ayat (3) 

    Ketentuan mengenai keharusan 
menyertai Naskah Akademik dalam 
setiap rancangan undang-undang baik 
yang berasal dari DPR, Presiden 
maupun DPD kurang dengan jelas 
mengenai siapa yang 
bertanggungjawab terhadap 
penyusunan naskah akademik 
tersebut, terutama rancangan yang 
berasal dari Presiden. Di dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 11 disebutkan 
bawah naskah akademik merupakan 
naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian 
lainnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Jika naskah akademik harus dapat 
dipertanggungjawabkan 
keilmiahannya, lalu siapa yang akan 
melakukan penilaian keilmiahan suatu 
naskah akademik. Oleh karena itu 
perlu ada perubahan terhadap 
ketentuan mengenai kewenangan 
pembuat naskah akademik terutama 
untuk rancangan yang berasal dari 
Presiden.   

4 Pasal 88 
ayat (1) 

    Perlu rumusan pasal yang bersifat 
memaksa kepada lembaga baik DPR 
maupun pemerintah bahwa ketentuan 
penyebarluasan yang bertujuan untuk 
memberikan informasi dan/atau 
memperoleh masukan masyarakat 
serta para pemangku kepentingan 
bersifat wajib/mandatory. 
Penyebarluasan informasi terutama 
terkait dengan peraturan perundang-
undangan merupakan hal yang sudah 
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harus ada di era sekarang ini, hal ini 
brtujuan untuk memberikan ruang 
kepada publik turut berpartisipasi 
dalam pembangunan hukum nasional. 

5 Pasal 92 
ayat (1)  

    Perlu rumusan pasal yang bersifat 
memaksa kepada lembaga baik DPR 
maupun pemerintah bahwa ketentuan 
penyebarluasan yang bertujuan untuk 
memberikan informasi dan/atau 
memperoleh masukan masyarakat 
serta para pemangku kepentingan 
bersifat wajib/mandatory. 
Penyebarluasan informasi terutama 
terkait dengan peraturan perundang-
undangan merupakan hal yang sudah 
harus ada di era sekarang ini, hal ini 
brtujuan untuk memberikan ruang 
kepada publik turut berpartisipasi 
dalam pembangunan hukum nasional. 

6 Pasal 96 
ayat (2) 

    Ketentuan dalam pasal ini dapat 
digabungkan dengan ketentuan pasal 
96 ayat (4) untuk dapat menjelaskan 
lebih detil forum yang dapat membuat 
masyarakat lebih mudah mengakses 
informasi.  
 

7 Pasal 96 
ayat (3) 

    Ketentuan dalam pasal ini 
memberikan pembatasan terhadap 
masyarakat yang dapat memberikan 
masukan secara lisan da/atau tertulis 
dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan, dimana 
masyarakat yang dimaksud terbatas 
pada yang mempunyai kepentingan 
atas substansi suatu rancangan 
peraturan. Ketentuan yang bersifat 
membatasi terhadap publik untuk 
dapat mengakses informasi perlu 
dicabut.  
 

8 Pasal 96 
ayat (4) 

    Ketentuan dalam ayat ini tidak dengan 
jelas menyebutkan akses yang mudah 
bagi masyarakat akan seperti apa. 
Oleh karena itu, ketentuan dalam 
Pasal 96 ayat (2) dapat digabungkan 



PUSANEV B
PHN

14 
 

dengan ketentuan dalam ayat (4) ini. 
Ketentuan dalam pasal ini masih 
belum visioner dan belum 
mengakomodir perkembangan 
teknologi sekarang ini, dimana negara-
negara lain berlomba-lomba untuk 
membuka akses kepada publik untuk 
turut berpartisipasi dalam proses 
pembentukan hukum nasional. Pasal 
ini masih membatasi forum-forum 
yang diakses publik dengan dihadiri 
secara langsung seperti rapat, diskusi 
atau seminar. Oleh karena itu 
ketentuan dalam pasal ini harus 
menambahkan akses yang lebih 
terbuka pada publik melalui forum 
online/daring atau elektronik.   
  

 

Dari hasil pengujian norma terhadap prinsip dan indikator, keterpnuhan 

prinsip yang paling kuat dalam UU ini adalah prinsip NKRI dan Demokrasi. Prinsip 

NKRI ditemukan pada indikator adanya pembagian kewenangan hubungan tata 

kerja antara Pusat dan daerah (Pasal 45 ayat 2, Pasal 65, Pasal 90 dan Pasal 92). 

Prinsip demokrasi tercermin dari adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang 

kooperatif dan kolaboratif diantara lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 21).  

 

2. Pengujian Norma dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik terhadap Prinsip dan Indikator  

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu dibentuklah UU No. 14 Tahun 

2008.  
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Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UU ini, 

42 pasal tetap dipertahankan karena memenuhi prinsip dan indikator yang ada. 

Sedangkan terdapat 3 Pasal yang perlu diubah. Ketiga pasal tersebut yaitu:     

No Pasal Rekomendasi Analisa 

Ubah Cabut Tetap 

1. Pasal 18 ayat (3), 
(4), (5), (6), dan (7) 

    Meskipun didalam pasal 18 
ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) 
menyebutkan interaksi 
antarlembaga penegak 
hukum dalam hal 
kepentingan pemeriksaan 
perkara pidana di pengadilan, 
namun dalam ketentuan ini 
justru KIP dan Badan Publik 
tidak dilibatkan melainkan 
penegak hukum langsung 
meminta izin pada Presiden 
jika hendak membuka 
informasi yang dikecualikan. 
JIka hendak membuat sistem 
kerjasama yang kolaboratif 
dan kooperatif, seharusnya 
KIP dan Badan Publik 
dilibatkan dalam proses ini.  
(Dan bahkan mungkin tidak 
perlu minta izin sampai ke 
presiden?) 
 
Dengan demikian, pasal ini 
tidak memenuhi indikator 
yang kesembilan dari prinsip 
Demokrasi. Oleh karena itu, 
pasal ini perlu diubah 
rumusannya. 

2. Pasal 26     Dalam Pasal 26 ayat (1), 
disebutkan beberapa 
kewenangan yang diberikan 
kepada Komisi Informasi. 
Menurut Pasal 24 ayat (1) 
Komisi Informasi terdiri atas 
Komisi Informasi Pusat, 
Komisi Informasi provinsi, dan 
jika dibutuhkan Komisi 
Informasi kabupaten/kota. 
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Namun, Pasal 26 ayat (1) tdak 
memberikan penjelasan tugas 
mana yang dilaksanakan oleh 
Komisi Informasi Pusat, 
Komisi Informasi provinsi, dan 
Komisi Informasi 
kabupaten/kota. Dengan 
rumusan demikian dapat 
diasumsikan bahwa 
kewenangan yang disebutkan 
tersebut dapat dilaksanakan 
oleh Komisi Informasi Pusat, 
Komisi Informasi provinsi, dan 
Komisi Informasi 
kabupaten/kota. Padahal, 
kewenangan-kewenangan 
tertentu seperti 
“menetapkan kebijakan 
umum pelayanan Informasi 
Publik” dan “menetapkan 
petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk Teknis” seharusnya 
menjadi kewenangan Komisi 
Informasi Pusat. Selain itu, 
ditemukan penggunaan 
istilah yang tidak konsisten 
antara Komisi Informasi, 
Komisi Informasi Pusat , 
Komisi Informasi provinsi, dan 
Komisi Informasi 
kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan kewenangannya 
seperti pada Pasal 26 dan 
Pasal 27. Sehingga 
membingungkan 
kewenangan mana menjadi 
bagian siapa.  
Dengan demikian, pasal ini 
tidak memenuhi indikator 
keempat dari prinsip NKRI. 
Oleh karena itu, pasal ini 
perlu diubah rumusannya 
agar pembagian 
kewenangannya menjadi 
lebih jelas. 



PUSANEV B
PHN

17 
 

3. Pasal 27 ayat (1)     Dalam Pasal 27 ayat (1), 
disebutkan beberapa 
kewenangan yang diberikan 
kepada Komisi Informasi. 
Menurut Pasal 24 ayat (1) 
Komisi Informasi terdiri atas 
Komisi Informasi Pusat, 
Komisi Informasi provinsi, dan 
jika dibutuhkan Komisi 
Informasi kabupaten/kota. 
Namun, Pasal 27 ayat (1) tidak 
memberikan penjelasan tugas 
mana yang dilaksanakan oleh 
Komisi Informasi Pusat, 
Komisi Informasi provinsi, dan 
Komisi Informasi 
kabupaten/kota. Dengan 
rumusan demikian dapat 
diasumsikan bahwa 
kewenangan yang disebutkan 
tersebut dapat dilaksanakan 
oleh Komisi Informasi Pusat, 
Komisi Informasi provinsi, dan 
Komisi Informasi 
kabupaten/kota. Padahal, 
kewenangan-kewenangan 
tertentu seperti “membuat 
kode etik” seharusnya 
menjadi kewenangan Komisi 
Informasi Pusat. 
Selain itu, ditemukan 
penggunaan istilah yang tidak 
konsisten antara Komisi 
Informasi, Komisi Informasi 
Pusat , Komisi Informasi 
provinsi, dan Komisi Informasi 
kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan kewenangannya 
seperti pada Pasal 26 dan 
Pasal 27. Sehingga 
membingungkan 
kewenangan mana menjadi 
bagian siapa.  
Dengan demikian, pasal ini 
tidak memenuhi indikator 
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keempat dari prinsip NKRI. 
Oleh karena itu, pasal ini 
perlu diubah rumusannya 
agar pembagian 
kewenangannya menjadi 
lebih jelas. 

4. Pasal 58     Pasal 58 menyebutkan 
“Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pembayaran ganti rugi oleh 
Badan Publik” namun dalam 
undang-undang tidak 
ditemukan pengaturan lain 
mengenai ganti rugi sehingga 
membingungkan ketentuan 
lebih lanjut apa yang 
dimaksud.  
 
Dengan demikian, meskipun 
pasal ini menyebutkan 
mengenai tata cara 
pembayaran ganti rugi tetapi 
masih belum memenuhi 
indikator ketiga dari prinsip 
demokrasi sehingga 
memerlukan pengaturan 
lebih detil dalam undang-
undang ini. Rumusan pasal ini 
perlu diubah atau perlu 
dibuat pasal baru yang 
memperjelas mengenai 
ketentuan ini. 

 

Hasil pengujian ketentuan dalam UU terhadap prinsip dapat dikatakan 

bahwa pasal-pasal dalam UU ini menunjukkan pemenuhan yang kuat terhadap 

prinsip Demokrasi dan Kepastian Hukum. Prinsip demokrasi tercermin dari 

adanya jaminan akses publik terhadap informasi publik yang cepat, tepat waku, 

biaya ringan dan cara sederhana yang merupakan kewajiban dari Badan Publik 

untuk menyediakan dan memberikan informasi tersebut (Pasal 2 jo Pasal 4 jo 

Pasal 7). Walaupun tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik namun 

terhadap informasi-informasi yang dikecualikan tersebut Badan Publik melalui 
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian 

dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tesebut 

dikecualikan untuk dapat diakses oleh publik (Pasal 19). Selain itu, prinsip 

demokrasi juga tercermin adanya partisipasi masyarakat dalam mengajukan 

pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi (Pasal 30).  

Prinsip kepastian hukum tercermin dari adanya ketentuan yang mengatur 

dalam hal publik mendapat hambatan dalam memperoleh informasi publik 

untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 4) ataupun ketika 

terdapat sengketa informasi publik yang dapat diajukan kepada Komisi Informasi 

Pusat atau Komisi Informasi di Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 37). 

Pasal-pasal ini mewakili indikator adanya aturan yang jelas mengenai asas, 

norma, dan kaidah penyelenggaraan bidang politik, hukum, keamanan dan 

pemerintahan yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, 

menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta 

menyelesaikan konflik dalam prinsip kepastian hukum. Selain itu, indikator lain 

yang terpenuhi dalam prinsip kepastian hukum yaitu adanya aturan mengenai 

tindakan atas peraturan-peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang 

tindih di bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan yang tercermin 

dari ketentuan dalam Pasal 63 yang menyebutkan mengenai tidak berlakunya 

peratuan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini.  

  

3. Pengujian Norma dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum terhadap prinsip dan 

indikator  

Untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, perlu adanya jaminan atas kemerdekaan setiap warga 

negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. UU No. 9 Tahun 1998 

mengatur mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum yang 

dilaksanakan secara bertanggung jawab.  
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Hasil pengujian norma terhadap prinsip dan indikator yang digunakan oleh 

pokja didapatkan hasil 3 (tiga) pasal perlu di ubah sedangkan 17 (tujuh belas) 

pasal lainnya tetap dipertahankan. Rincian 3 pasal yang perlu diubah beserta 

penjelasannya sebagai berikut:  

No Pasal Rekomendasi Analisa 

Ubah Cabut Tetap 

1 Pasal 2 ayat 1     Dalam hal ini tidak disebutkan mengenai 
batasan bagi individu dan juga korporasi 
untuk terlibat dalam kegiatan penyampaian 
pendapat di muka umum.  
Dengan demikian Pasal 2 ayat 1 UU 9/1998 
tentang Kemerdekaan menyampaikan 
pendapat di muka umum ini tidak 
memenuhi indikator ketiga dari prinsip 
NKRI mengenai adanya aturan yang jelas 
tentang pembatasan hak dan kewajiban  
individu dan korporasi dalam bidang politik, 
hukum, keamanan dan pemerintahan. 
Namun sebenarnya Undang-undang ini 
menjamin bagi semua warga negara untuk 
menyampaikan pendapat dengan 
memberikan ketentuan-ketentuan yang 
harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam 
pasal-pasal lain dalam undang-undang ini. 
Pemahaman mengenai pasal ini dengan 
demikian tidak bisa dilepaskan dari pasal-
pasal yang lain di undang-undang ini atau 
peraturan perundang-undangan lain yang 
memberikan pembatasan mengenai 
kebebasan menyampaikan pendapat. 
Oleh karena itu, perlu ubah atas pasal ini 
karena meskipun terdapat pasal-pasal lain 
dalam undang-undang ini atau peraturan 
yang lain namun sebaiknya perlu 
disebutkan didalam pasal 2 ayat 1 ini 
mengenai pembatasan menyampaikan 
pendapat dengan rumusan : “Setiap warga 
negara, secara perorangan atau kelompok, 
bebas menyampaikan pendapat sebagai 
perwujudan hak dan tanggung jawab 
berdemokrasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
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sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.” 

2 Pasal 3 huruf 
a 

    Asas keseimbangan antara hak dan 
kewajiban dalam kemerdekaan 
menyampaikan pendapat di muka umum 
merupakan salah satu bentuk pembatasan 
hak yang diberikan kepada individu atau 
korporasi, sayangnya pengertian asas 
keseimbangan antara hak dan kewajiban 
dalam Pasal 3 huruf a ini masih belum jelas. 
Oleh karena itu, pengertian asas 
keseimbangan antara hak dan kewajiban 
perlu dirumuskan secara lebih jelas 
setidaknya didalam penjelasan undang-
undang ini.  
Dengan demikian Pasal 3 huruf a UU 9/1998 
tentang Kemerdekaan menyampaikan 
pendapat di muka umum ini tidak 
memenuhi indikator ketiga dari prinsip 
NKRI mengenai adanya aturan yang jelas 
tentang pembatasan hak dan kewajiban  
individu dan korporasi dalam bidang politik, 
hukum, keamanan dan pemerintahan. 

3 Pasal 5     Dalam pasal 5 ini tidak disebutkan 
mengenai batasan hak individu dan juga 
korporasi untuk mengeluarkan pikiran 
secara bebas.  
Dengan demikian Pasal 5 UU 9/1998 
tentang Kemerdekaan menyampaikan 
pendapat di muka umum ini tidak 
memenuhi indikator ketiga dari prinsip 
NKRI mengenai adanya aturan yang jelas 
tentang pembatasan hak dan kewajiban  
individu dan korporasi dalam bidang politik, 
hukum, keamanan dan pemerintahan. 
Namun sebenarnya Undang-undang ini 
menjamin bagi semua warga negara untuk 
mengeluarkan pikiran secara bebas dengan 
memberikan ketentuan-ketentuan yang 
harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam 
pasal-pasal lain dalam undang-undang ini. 
Pemahaman mengenai pasal ini dengan 
demikian tidak bisa dilepaskan dari pasal-
pasal yang lain di undang-undang ini atau 
peraturan perundang-undangan lain yang 
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memberikan pembatasan mengenai 
mengeluarkan pikiran secara bebas.  
 
Oleh karena itu, perlu perubahan atas pasal 
ini karena meskipun terdapat pasal-pasal 
lain dalam undang-undang ini atau 
peraturan yang lain namun sebaiknya perlu 
disebutkan didalam pasal 5 ini mengenai 
pembatasan mengeluarkan pikiran secara 
bebas dengan rumusan :  
“Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berhak untuk: 
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;  
b. memperoleh perlindungan hukum,  
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.” 

  

Dari hasil pengujian ditemukan bahwa keterpenuhan prinsip-prinsip yang 

ditentukan oleh pokja terhadap ketentuan pasal dalam UU ini tidak ada yang 

dominan. Prinsip NKRI dapat ditemukan dalam UU ini yang menegaskan bahwa 

setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat (Pasal 2). Hal ini 

mencerminkan adanya aturan mengenai peningkatan kesempatan dan 

kemampuan warganegara. Selain itu, indikator mengenai adanya pembatasan 

hak dan kewajiban individu tercermin dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dimana 

di dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa 

benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Namun UU ini 

belum menyebutkan aturan yang membatasi pengaruh asing dalam bidang 

politik, hukum, keamanan dan pemerintahan sehingga perlu perubahan dengan 

menambahkan pengaturan khusus mengenai pembatasan pengaruh asing. 

Selanjutnya, adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan 

rakyat yang ditemukan dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan aturan yang 

menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dalam Pasal 13 

mencerminkan dipenuhinya prinsip demokrasi dalam UU ini.  

Prinsip kepastian hukum dapat ditemukan dalam asas yang melandasi UU 

ini (Pasal 3 huruf c). Selain itu prinsip ini juga ditemukan dalam pengaturan 

dimana pelaku pelaksanaan penyampaian pendapat yang melanggar hukum 
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akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Pasal 16) dan ketentuan tidak berlakunya peraturan-peraturan lain yang 

bertentangan dengan UU ini (Pasal 19). 

 

4. Pengujian Norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Prinsip  

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat dalam rangka 

mendukung tehnologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya 

sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk 

mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan 

sosial budaya masyarakat Indonesia. 

Undang-Undang ini terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal yang mengatur 

mengenai Informasi, Dokumen, dan Tanda tangan Elektronik (Bab III), 

Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik dan Sistem Elektronik (Bab IV), Transaksi 

Elektronik (Bab V), Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan 

Hak Pribadi (Bab VI), Perbuatan yang dilarang (Bab VII), Penyelesaian Sengketa 

(Bab VIII), Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat (Bab IX), Penyidikan (Bab X) 

dan Ketentuan Pidana (Bab XI). 

Dari 54 pasal ini, 7 pasal direkomendasikan untuk diubah dan pasal lainnya 

tetap dipertahankan. Rincian pasal yang diubah dan analisanya sebagai berikut: 

No Pasal Rekomendasi Analisa 

Ubah Cabut Tetap 

1. Pasal 3 √   Kebebasan yang dimaksud dalam 
pasal ini adalah kebebasan dalam 
memilih teknologi. Dengan 
demikian undang-undang ini tidak 
memenuhi indikator keempat dari 
prinsip Demokrasi. Oleh karena itu 
perlu perubahan atas undang-
undang ini dengan menambahkan 
pengaturan khusus mengenai 
jaminan kebebasan mengeluarkan 
pendapat dan berkumpul. 
Dalam pasal 3 disebutkan 
mengenai pemanfaatan teknologi 
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informasi dan transaksi elektronik 
dengan prinsip kehati-hatian. 
Ketentuan dalam pasal ini belum 
cukup mengakomodir apa yang 
tertuang dalam indikator pertama 
dari prinsip pencegahan korupsi.  
Ketentuan dalam Pasal 3 ini hanya 
berupa pernyataan saja, namun 
tidak secara jelas menggambarkan 
mekanisme terhadap pencegahan 
korupsi.  
Dalam pasal-pasal lain di undang-
undang inipun tidak ada yang 
menyebutkan mengenai 
pencegahan korupsi (seperti 
tranparansi dan akuntabilitas).  
Dengan demikian undang-undang 
ini tidak memenuhi indikator 
pertama dari prinsip Pencegahan 
Korupsi mengenai penyataan yang 
jelas terkait mekanisme 
pencegahan korupsi (seperti 
transparansi dan akuntabilitas).  
Oleh karena itu perlu perubahan 
atas undang-undang ini dengan 
menambahkan pengaturan 
khusus mengenai transparansi 
dan akuntabilitas 

2. Pasal 9     Pasal 9 ini menyebutkan ketenuan 
terkait informasi apa saja yang 
harus disediakan dan informasi 
tersebut harus lengkap dan benar. 
Hal ini tidak serta merta 
menunjukkan secara jelas 
menyebutkan adanya ketentuan 
mengenai akses informasi publik.  
Dengan demikian pasal ini tidak 
memenuhi indikator keenam dari 
prinsip demokrasi. 

3. Pasal 14     Pasal 14 ini menyebutkan 
ketenuan terkait informasi apa 
saja yang harus disediakan dan 
informasi tersebut harus lengkap 
dan benar. Hal ini tidak serta 
merta menunjukkan secara jelas 
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menyebutkan adanya ketentuan 
mengenai akses informasi publik.  
Dengan demikian pasal ini tidak 
memenuhi indikator keenam dari 
prinsip demokrasi. 

4. Pasal 18 ayat 3     Pilihan hukum merupakan hal 
yang wajar dalam hukum perdata 
atau hukum perdagangan 
internasional, dan pilihan tersebut 
biasanya harus tertuang di dalam 
kontrak.  
Namun, ketika para pihak tidak 
mencantumkan pilihan hukum 
tersebut, maka seharusnya 
hukum yang digunakan adalah 
hukum nasional. Sedangkan, Pasal 
18 ayat (3) justru menyebutkan 
bahwa “Jika para pihak tidak 
melakukan pilihan hukum dalam 
Transaksi Elektronik internasional, 
hukum yang berlaku didasarkan 
pada asas Hukum Perdata 
Internasional.” 
Hal ini berpotensi menurunkan 
derajat kedaulatan hukum 
nasional.  
Dengan demikian Pasal Pasal 18 
ayat (3) undang-undang ini tidak 
memenuhi indikator pertama dari 
prinsip NKRI 
 

5. Pasal 18 ayat 5     Pilihan hukum merupakan hal 
yang wajar dalam hukum perdata 
atau hukum perdagangan 
internasional, dan pilihan tersebut 
biasanya harus tertuang di dalam 
kontrak.  
Namun, ketika para pihak tidak 
mencantumkan pilihan hukum 
tersebut, maka seharusnya 
hukum yang digunakan adalah 
hukum nasional. Sedangkan, Pasal 
18 ayat (3) justru menyebutkan 
bahwa “Jika para pihak tidak 
melakukan pilihan hukum dalam 
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Transaksi Elektronik internasional, 
hukum yang berlaku didasarkan 
pada asas Hukum Perdata 
Internasional.” 
Hal ini berpotensi menurunkan 
derajat kedaulatan hukum 
nasional.  
Dengan demikian Pasal Pasal 18 
ayat (5) UU ITE ini tidak memenuhi 
indikator pertama dari prinsip 
NKRI. 

6. Pasal 
37 

    Ketentuan ini baik dalam artian 
dapat menjerat setiap orang 
termasuk warga negara asing yang 
melakukan kejahatan terhadap 
sistem elektronik di Indonesia. 
Namun perlu mendapat perhatian 
terkait dengan mekanisme 
penegakan hukumnya. 
Oleh karena itu, perlu perubahan 
atas pasal ini karena meskipun 
dalam Bab dimana pasal ini 
berada menyebutkan mengenai 
perbuatan-perbuatan yang 
dilarang, namun rumusan pasal 
tersebut tidak jelas. Hal ini tidak 
sesuai dengan kaidah penyusunan 
kalimat perundang-undangan 
dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011. Sehingga perlu 
dirubah bunyi pasal 37 dengan 
rumusan : 
“Setiap Orang (dilarang) dengan 
sengaja melakukan perbuatan 
yang dilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 sampai 
dengan Pasal 36 di luar wilayah 
Indonesia terhadap Sistem 
Elektronik yang berada di wilayah 
yurisdiksi Indonesia.” 
Dengan demikian, pasal ini telah 
memenuhi indikator pertama dari 
prinsip NKRI terkait dengan 
Adanya aturan yang jelas tentang 
pembatasan pengaruh asing 
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dalam bidang politik, hukum, 
keamanan dan pemerintahan 

7. Pasal 40     Undang-undang ini tidak 
menyebutkan pembagian 
pemerintah antara pusat dan 
daerah (dalam pasal dan 
penjelasan). 

 

Dari hasil analisis terhadap undang-undang ini prinsip NKRI dapat 

ditemukan di beberapa ketentuan yang diatur di dalamnya, seperti pembatasan 

pengaruh asing (Pasal 2, Pasal 13, Pasal 24) dan pembatasan hak dan kewajiban 

individu maupun korporasi (Pasal 7, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 31). 

Selanjutnya, prinsip yang juga diakomodir oleh ketentuan di dalam undang-

undang ini adalah prinsip Demokrasi dimana ketentuan mengenai semangat 

perlindungan rakyat banyak ditemui dalam norma yang ada antara lain Pasal 15, 

Pasal 23, Pasal 26, Pasal 38.      

 

5. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terhadap prinsip dan 

indikator  

Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan peraturan 

pemerintah yang mengatur mengenai Jangka Waktu Pengecualian terhadap 

Informasi yang Dikecualikan dan tata cara pembayaran Ganti Rugi oleh Badan 

Publik Negara. Namun, Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai 

kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis 

kebijakan Badan Publik, Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan, 

kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan 

pembebanan pidana denda. Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Hasil pengujian norma terhadap prinsip bidang polhukampem, ditemukan 

2 pasal yang perlu untuk diubah, yaitu:  
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No Pasal Rekomendasi Analisa 
Ubah Cabut Tetap 

1 Pasal 2     Kewajiban untuk membuat 
pertimbangan secara tertulis dan 
persetujuan pimpinan Badan Publik 
terhadap pertimbangan tersebut akan 
membuat Badan Publik untuk lebih 
berhati-hati dalam mengeluarkan 
kebijakan terkait dengan hak orang atas 
informasi publik.   
Dengan demikian pasal ini telah 
memenuhi indikator kedua dari prinsip 
demokrasi terkait dengan kewajiban 
diperhatikannya prinsip kehati-hatian 
dalam setiap perbuatan pemerintah. 
Tetapi perlu juga dipertimbangkan  
ketika dikaitkan dengan indikator akses 
informasi publik: 
1. Apakah pertimbangan tertulis 
harus diberikan pada setiap permintaan 
informasi publik atau cukup bagi 
permintaan informasi publik yang 
dikecualikan?  
2. Apabila terhadap setiap 
permintaan informasi harus diberikan 
pertimbangan  dengan persetujuan 
pimpinan Badan Publik yang 
bersangkutan (ayat 2) kelihatannya 
akses terhadap informasi publik justru 
menjadi rumit.  
Selain itu, UU KIP hanya mengatur 
kewajiban untuk membuat 
pertimbangan tertulis (pasal 7 ayat (4) 
UU KIP) tapi tidak mengatur mengenai 
persetujuan pimpinan Badan Publik. 
Dengan demikian PP ini telah mengatur 
hal yang melampaui perintah dari 
Undang-Undang.  
Dengan demikian, meskipun pasal ini 
memenuhi indikator kedua dari prinsip 
demokrasi mengenai kehati-hatian, 
tetapi pasal ini tidak memenuhi prinsip 
keenap dari indikator demokrasi 
sehingga perlu diubah rumusannya agar 
menjadi lebih jelas mengatur beberapa 
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permasalahan yang dipertanyakan di 
atas.  

2 Pasal 13     PPID adalah sebuah jabatan yang 
bersifat umum. Apakah tepat apabila 
ketentuan mengenai kompetensinya 
ditetapkan oleh masing-masing Badan 
Publik atau seharusnya tersedia sebuah 
standar kompetensi yang sama bagi 
setiap badan publik? 
Dengan demikian, pasal ini tidak 
memenuhi indikator kesembilan dari 
prinsip demokrasi mengenai sistem 
kerja yang kooperatif dan kolaboratif, 
sehingga pasal ini perlu diubah. 
Sebaiknya tersedia pengaturan 
mengenai kompetensi PPID secara 
umum sebagai panduan bagi Badan 
Publik dalam menentukan kompetensi 
yang lebih rinci agar lebih kooperatif 
dan kolaboratif.  

 

Keterpenuhan prinsip NKRI dalam undang-undang ini ditemukan dalam 

pengaturan mengenai pembatasan pengaruh asing yang terdapat dalam Pasal 7. 

Selain prinsip NKRI, indikator pengaturan yang memberikan perlindungan 

terhadap rakyat sebagai salah satu indikator dalam prinsip demokrasi dapat 

ditemukan dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 20.  

 

6. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terhadap Prinsip dan 

Indikator  

Untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal di dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur 

mengenai penyelenggaraan sistem dan transkasi elektronik, maka dibentuklah PP 

No. 82 Tahun 2012 ini. Peraturan pemerintah ini setidaknya mengatur mengenai 

Lembaga Sertifikasi Keandalan, tanda tangan elektronik, penyelenggara sertifikasi 

dan sistem elektronik, penyelenggara nama domain dan penyelenggara transaksi 

elektronik. 
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Di dalam PP terdapat 90 pasal dimana 3 pasal direkomendasikan untuk diubah, 

yaitu:  

No Pasal Rekomendasi Analisa 

Ubah Cabut Tetap 

1 Pasal 11 
ayat 2 

    Ketentuan dalam pasal ini membuka 
kemungkinan masuknya pengaruh 
asing terkait dengan 
penyelenggaraan sistem dan 
transaksi elektronik. 
Dengan demikian PP 82/2012 tentang 
penyelenggaraan sistem elektronik ini 
tidak memenuhi indikator pertama 
dari prinsip NKRI. 

2 Pasal 65 
ayat 2 huruf 
b 

    Definisi Lembaga Sertifikasi 
Keandalan (menurut Pasal 1 angka 
24) adalah lembaga independen yang 
dibentuk oleh profesional yang 
diakui, disahkan, dan diawasi oleh 
Pemerintah dengan kewenangan 
mengaudit dan mengeluarkan 
Sertifikat Keandalan dalam Transaksi 
Elektronik. 
Dimungkinkannya lembaga sertifikasi 
keandalan asing mengeluarkan 
sertifikat dapat memberikan 
pengaruh asing dalam mengambil 
keputusan. 
Dengan demikian PP 82/2012 tentang 
penyelenggaraan sistem elektronik ini 
tidak memenuhi indikator pertama 
dari prinsip NKRI. 

3 Pasal 69 
ayat 1 

    Dalam hal pemberian ijin, sepatutnya 
yang terlibat adalah lembaga-
lembaga Indonesia dimana dimiliki 
oleh warga negara Indonesia. Dalam 
ketentuan undang-undang ini tidak 
diberikan pembatasan yang dimaksud 
dengan profesional disini apakah 
harus warganegara Indonesia 
ataukah dimungkinkan warga negara 
asing. Hal ini akan berdampak pada 
besarnya pengaruh asing dalam 
pengambilan keputusan. 
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Dengan demikian PP 82/2012 tentang 
penyelenggaraan sistem elektronik ini 
tidak memenuhi indikator pertama 
dari prinsip NKRI mengenai adanya 
pembatasan pengaruh asing. 

 

7. Pengujian Norma dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata 

cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penangangan perkara 

penyampaian pendapat di muka umum terhadap prinsip dan indikator  

Perka Polri ini merupakan pedoman agar dalam memberikan pelayanan, 

pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di 

muka umum dapat terlaksana dengan aman dan tertib. Didalamnya berisi 

panduan mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum, 

penyelenggaraan pengamanan dan perkaranya serta pembinaan. Pada prinsipnya 

ketentuan dalam perka polri ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU 

No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 

Umum. Namun terdapat beberapa pengaturan yang sudah disebutkan dalam UU 

untuk kemudian disebutkan kembali dalam Perka Polri. Hal ini terlihat berlebihan 

atau mubazir dikarenakan judul dari perka polri ini berupa tata cara 

penyelenggaraan pelayananan, pengamanana dan penanganan perkara dalam 

penyampaian pendapat dimuka umum, sehingga substansi dari perka polri ini 

seharusnya lebih berupa rincian yang lebih detil bagi polri dalam memberikan 

pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di 

muka umum. Kesimpulan bahwa peraturan  ini tidak bertentangan dengan prinsip 

dan indikator bidang polhukampem cukup mendasarkan bahwa di dalam 

peraturan ini tidak ditemukan pasal-pasal yang bertentangan dengan prinsip dan 

indikator yang telah ditentukan.  

 

8. Pengujian Norma dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi 

Penyelenggara Negara terhadap prinsip dan indikator  



PUSANEV B
PHN

32 
 

Untuk melaksanakan amanat Pasal 5 PP No. 82 Tahun 2012 terkait dengan 

pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib, 

maka dibentuklah peraturan Menteri ini. Peraturan menteri ini mengatur 

mengenai tata cara pendaftaran sistem elektronik bagi penyelenggara negara 

yang didalamnya memuat ketentuan mengenai persyaratan bagi instansi 

penyelenggara yang hendak mendaftarkan sistem elektronik, monitoring dan 

evaluasi serta ketentuan penutup. Ketentuan dalam peraturan ini pada 

prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip dan indikator dalam bidang 

polhukampem. Keterpenuhan prinsip yang paling kuat ada di prinsip NKRI dan 

prinsip Demokrasi. Indikator adanya pembagian kewenangan dan pedoman 

hubungan antar instansi penyelenggara negara dan instansi yang bertanggung 

jawab dalam hal mendukung pemetaan sistem elektronik diatur dalam ketentuan 

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pengaturan mengenai pola kerja yang 

kooperatif dan kolaboratif juga diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8. 

Kesimpulan bahwa peraturan  ini tidak bertentangan dengan prinsip dan indikator 

bidang polhukampem cukup mendasarkan bahwa di dalam peraturan ini tidak 

ditemukan pasal-pasal yang bertentangan dengan prinsip dan indikator yang 

telah ditentukan.  

 

 

 

B. Kelompok Penyiaran 

1. Pengujian Norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran terhadap Prinsip  

Undang-Undang ini telah memenuhi prinsip NKRI, keadilan, 

demokrasi, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Pemenuhan terkuat 

ditunjukkan pada prinsip NKRI dan prinsip demokrasi. Pada prinsip NKRI 

terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pembatasan terhadap 

pengaruh asing dalam bidang penyiaran seperti kewajiban berbadan hukum 

Indonesia bagi Lembaga Penyiaran Swasta (Pasal 16 ayat (1)) dan larangan 
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warganegara asing menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta kecuali di 

bidang keuangan dan teknik (Pasal 16 ayat (2)). Pembatasan juga dilakukan 

pada kepemilikan warganegara asing terhadap modal Lembaga Penyiaran 

Swasta (Pasal 17 ayat (1) dan (2)). Semangat pembatasan pengaruh asing ini 

juga nampak pada pengaturan mengenai Lembaga Penyiaran Komunitas di 

mana Lembaga Penyiaran Komunitas harus bebas sama sekali dari 

kepentingan asing (Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (1)).  Selain pembatasan 

terhadap pengaruh asing, terdapat pula ketentuan-ketentuan yang 

meningkatkan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam bidang 

penyiaran di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian 

bangsa pada Pasal 17 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 21 ayat (2).  Ketentuan 

lainnya yang memenuhi prinsip NKRI adalah pembatasan hak dan kewajiban 

individu dan korporasi dalam bidang penyiaran misalnya ketentuan tentang 

pembatasan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau 

satu badan hukum (Pasal 18 ayat (1)) dan ketentuan kepemilikan silang (Pasal 

18 ayat (2)). 

Pada prinsip demokrasi, pemenuhan terkuat ada pada indikator 

perlindungan rakyat dan jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat, 

kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul, dan kebebasan 

beragama, serta akses terhadap informasi publik. Dalam hal perlindungan 

rakyat, telah terdapat ketentuan mengenai isi siaran (Pasal 36, Pasal 41, Pasal 

46, Pasal 48) yang menekankan isi siaran agar tidak merusak masyarakat atau 

berpihak atau menyinggung kelompok tertentu dalam masyarakat, serta 

adanya kewajiban melakukan ralat bagi lembaga penyiaran. Pembentukan KPI 

di satu sisi menjadi pintu akses masyarakat terhadap informasi terkait 

penyiaran. Demikian juga pemilihan anggota KPI yang dilakukan dengan 

terbuka dan partisipatif (Pasal 10 ayat (2)) menunjukkan pemenuhan 

terhadap indikator transparansi dan partisipasi publik. 

Di samping keterpenuhan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan dia 

tas, pengujian norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
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Penyiaran terhadap indikator juga menunjukkan terdapat beberapa pasal 

yang perlu diubah sebagai berikut:  

No. Pasal 
Rekomendasi 

Analisa 
Ubah Cabut Tetap 

1.  Pasal 7 
ayat (3) 

    Belum ada pengaturan yang jelas 
mengenai pembagian kewenangan 
antara KPI Pusat dan KPI daerah.  
 

2.  Pasal 
33 ayat 
(5) 

    Terdapat pembagian kewenangan 
yang kurang jelas antara KPI dan 
Pemerintah dalam hal pemberian 
izin siaran. Perlu diubah untuk 
memberi batasan yang lebih jelas 
antara kewenangan kedua lembaga 
ini dalam hal pemberian izin siaran.  
 

3.  Pasal 
36 

    Isi siaran merupakan hal yang 
sangat vital mengingat isi siaran 
sangat memberikan pengaruh 
terhadap masyarakat 
penontonnya. Oleh karena itu 
berbagai bentuk pembatasan 
sangat diperlukan namun tidak 
kemudian menjadi bentuk 
pembatasan yang dapat 
mengurangi kualitas isi siaran. 
 
Pembatasan sangat diperlukan 
dalam hal isi siaran dan waktu 
siaran yang tidak sesuai dengan 
umur masyarakat penonton. 
 
Perlu bentuk pembatasan yang 
sesuai dan juga tanggung jawab 
lembaga pengawas isi siaran dalam 
hal terdapat lembaga penyiaran 
yang tidak mematuhi ketentuan 
peraturan yang ada, perlu juga ada 
sanksi yang tegas. Mengingat akhir-
akhir ini banyak terjadi kasus 
kekerasan yang dialami oleh anak 
korban maupun juga anak pelaku. 
Perlu formulasi yang tepat dalam 
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merumuskan norma pembatasan 
ini. 
 

4.  Pasal 
47 

    Sensor merupakan salah satu 
model pembatasan. Namun sensor 
dilakukan terhadap isi siaran yang 
bagaimana dan kontribusi sensor 
terhadap kualitas isi siaran sampai 
dengan saat ini belum jelas. 
Mengingat masih banyak isi siaran 
yang nyata-nyata menyajikan 
kekerasan atau tidak sesuai dengan 
norma-norma sosial di masyarakat 
dapat dengan mudah ditemukan 
dalam siaran-siaran lembaga 
penyiaran. 
 
Perlu formulasi kembali atas fungsi 
lembaga yang berwenang 
memberikan tanda lulus sensor 
tersebut dan bagaimana relasi 
antara lembaga tersebut dengan 
KPI. Jika diperlukan perlu sosialisasi 
untuk meningkatkan pemahaman 
kepada masyarakat mengenai 
kegunaan dan kejelasan sensor. 

 

 

2. Pengujian Norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

Pers terhadap Prinsip dan Indikator 

Pengujian terhadap UU ini menunjukkan pemenuhan yang kuat 

terhadap pertama-tama pada prinsip demokrasi, kemudian NKRI dan 

kepastian hukum. Pada prinsip demokrasi, indikator terkuat yang dipenuhi 

adalah adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, 

kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul, dan kebebasan bergama 

yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 17 ayat 

(2). Jaminan terhadap akses informasi publik dan tersedianya akses bagi 

partisipasi publik juga terdapat pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan 

Pasal 17 ayat (2).  
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Pemenuhan terhadap prinsip NKRI nampak dari aturan-aturan yang 

memberikan batasan terhadap pengaruh asing dalam bidang Pers seperti 

ketentuan yang mewajibkan setiap perusahaan pers harus berbadan hukum 

Indonesia (Pasal 9 ayat (2)), peredaran pers asing dan pendirian perwakilan 

perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16), mekanisme penambahan 

modal asing melalui pasar modal (Pasal 11), dan fungsi yang diberikan kepada 

Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak 

lain (Pasal 15 ayat (2) huruf a). 

Pemenuhan terhadap prinsip kepastian hukum ditunjukkan oleh 

ketentuan-ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan Dewan Pers di 

antaranya memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian 

pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan 

pemberitaan pers (Pasal 15 ayat (2) huruf d) yang memenuhi indikator adanya 

aturan mengenai penyelesaian konflik sedangkan fungsi Dewan Pers untuk 

melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers (Pasal 15 ayat 

(2) huruf b) memenuhi indikator Adanya pembentukan aturan perundang-

undangan yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific based). 

Meskipun kuat dari segi prinsip NKRI dan demokrasi, terdapat 

beberapa rekomendasi perubahan baik terhadap beberapa pasal maupun 

terhadap ketiadaan pengaturan beberapa hal pada UU Pers ini sebagai 

berikut: 

No. Pasal 
Rekomendasi 

Analisa 
Ubah Cabut Tetap 

1.  Pasal 4 
ayat (1) 

    Hak yang diberikan oleh pasal 4 
ayat (1) yang mengatakan bahwa 
“Kemerdekaan pers dijamin 
sebagai hak asasi warga negara” 
tanpa menyebutkan pembatasan. 
 
Dengan demikian, pasal ini tidak 
memenuhi indikator yang ketiga 
dari prinsip NKRI. Oleh karena itu, 
pasal ini perlu diubah rumusannya 
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agar pemaknaannya tidak terlepas 
dari pasal-pasal lain dalam UU ini 
seperti pasal 5  yang menyebutkan 
bahwa “Pers nasional berkewajiban 
memberitakan peristiwa dan opini 
dengan menghormati norma-
norma agama dan rasa kesusilaan 
masyarakat serta asas praduga tak 
bersalah” atau peraturan lain yang 
mengatur mengenai pembatasan 
hak dan kewajiban warga negara, 
seperti UU ITE. 
 

2.  Pasal 4 
ayat (2) 

    Hak untuk “tidak dikenakan 
penyensoran, pembredelan atau 
pelarangan penyiaran” yang 
diberikan oleh pasal 4 ayat (2) 
terhadap pers nasional pada 
dasarnya merupakan bentuk 
perlindungan kepada kebebasan 
pers. Dalam konsep hukum, 
kebebasan harus dibatasi oleh 
peraturan perundang-undangan 
agar kebebasan tersebut tidak 
justru merugikan hak-hak orang 
lain. Sayangnya kebebasan ini tidak 
disebutkan dalam pasal ini serta 
tidak terlihat diatur lebih jauh 
mengenai pembatasannya. 
 
Dengan demikian, pasal ini tidak 
memenuhi indikator yang ketiga 
dari prinsip NKRI. Oleh karena itu, 
pasal ini perlu diubah rumusannya 
agar pemaknaannya tidak terlepas 
dari pasal-pasal lain dalam UU ini 
seperti pasal 5  yang menyebutkan 
bahwa “Pers nasional berkewajiban 
memberitakan peristiwa dan opini 
dengan menghormati norma-
norma agama dan rasa kesusilaan 
masyarakat serta asas praduga tak 
bersalah” atau peraturan lain yang 
mengatur mengenai pembatasan 
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hak dan kewajiban warga negara, 
seperti UU ITE. 
 

3.  Pasal 4 
ayat (3) 

    Hak untuk mencari, memperoleh, 
dan menyebarluaskan gagasan dan 
informasi yang diberikan oleh pasal 
4 ayat (3) pada dasarnya 
merupakan bentuk perlindungan 
kepada kebebasan pers. Dalam 
konsep hukum, kebebasan harus 
dibatasi oleh peraturan perundang-
undangan agar kebebasan tersebut 
tidak justru merugikan hak-hak 
orang lain. Sayangnya kebebasan 
ini tidak disebutkan dalam pasal ini 
serta tidak terlihat diatur lebih jauh 
mengenai pembatasannya. 
 
Dengan demikian, pasal ini tidak 
memenuhi indikator yang ketiga 
dari prinsip NKRI. Oleh karena itu, 
pasal ini perlu diubah rumusannya 
agar pemaknaannya tidak terlepas 
dari pasal-pasal lain dalam UU ini 
seperti pasal 5  yang menyebutkan 
bahwa “Pers nasional berkewajiban 
memberitakan peristiwa dan opini 
dengan menghormati norma-
norma agama dan rasa kesusilaan 
masyarakat serta asas praduga tak 
bersalah” atau peraturan lain yang 
mengatur mengenai pembatasan 
hak dan kewajiban warga negara, 
seperti UU ITE. 
 

4.  Pasal 4 
ayat (4) 

    Hak tolak yang diberikan kepada 
wartawan dalam 
mempertanggungjawabkan 
pemberitaan di depan hukum 
merupakan bagian dari semangat 
perlindungan rakyat. 
 
Dalam penjelasan pasal 4 ayat 
(4) disebutkan bahwa: “Tujuan 
utama Hak Tolak adalah agar 
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wartawan dapat melindungi 
sumber informasi, dengan cara 
menolak menyebutkan identitas 
sumber informasi. 
Hak tersebut dapat digunakan jika 
wartawan dimintai keterangan 
oleh pejabat penyidik dan atau 
diminta menjadi saksi di 
pengadilan”. 
 
Selain itu, dalam penjelasan pasal 4 
ayat (4) ini disebutkan bahwa “Hak 
Tolak dapat dibatalkan demi 
kepentingan dan keselamatan 
negara atau ketertiban umum yang 
dinyatakan oleh pengadilan”. 
Pembatalan hak tolak demi 
kepentingan keselamatan negara 
atau kepentingan umum tersebut 
merupakan bentuk pembatasan 
yang penting untuk dijadikan 
sebagai norma pasal dalam batang 
tubuh agar menjadi lebih 
operasional. 
 
Dengan demikian, pasal 4 ayat (4) 
ini telah memenuhi indikator  
pertama dari prinsip Demokrasi 
terkait dengan adanya aturan yang 
menjadikan semangat 
perlindungan rakyat. 
 
Namun,diusulkan juga agar 
penjelasan pasal 4 ayat (4) yang 
menyebutkan bahwa “Hak Tolak 
dapat dibatalkan demi kepentingan 
dan keselamatan negara atau 
ketertiban umum yang dinyatakan 
oleh pengadilan” dijadikan sebagai 
norma pasal dalam batang tubuh 
UU ini atau menjadi bagian dari 
perubahan atas pasal 4 agar 
menjadi lebih operasional. 
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5.  Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan pasal 
dalam UU Pers yang mewajibkan 
diperhatikannya prinsip kehati-
hatian dalam setiap perbuatan 
pemerintah. 
 
Dengan demikian UU Pers ini tidak 
memenuhi indikator kedua dari 
prinsip Demokrasi. 
 
Oleh karena itu perlu perubahan 
atas UU Pers dengan 
menambahkan pengaturan khusus 
mengenai hal ini. 
 

6.  Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan pasal 
dalam UU Pers yang mengatur 
kewajiban menghitung dampak 
negatif yang akan muncul dalam 
setiap perbuatan pemerintah. 
 
Dengan demikian UU Pers ini tidak 
memenuhi indikator ketiga dari 
prinsip Demokrasi. 
 
Oleh karena itu perlu perubahan 
atas UU Pers dengan 
menambahkan pengaturan khusus 
mengenai hal ini. 
 

7.  Belum 
diatur 

    Meskipun dalam penjelasan umum 
disebutkan bahwa : “Pers yang juga 
melaksanakan kontrol sosial sangat 
penting pula untuk mencegah 
terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan baik korupsi, kolusi, 
nepotisme, maupun 
penyelewengan dan 
penyimpangan lainnya" 
tetapi akan lebih baik jika rumusan 
penjelasan ini diletakan menjadi 
bagian dari batang tubuh agar 
memiliki daya ikat yang lebih kuat. 
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Dengan demikian, pasal ini tidak 
memenuhi indikator yang pertama 
dari Prinsip Demokrasi. Oleh 
karena itu, pasal ini perlu diubah 
dengan memasukan unsur-unsur 
dalam penjelasan pasal tersebut. 
 

8.  Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan pasal 
dalam UU Pers  yang menjamin 
Adanya aturan yang jelas mengenai 
pencegahan korupsi. 
 
Dengan demikian UU Pers ini tidak 
memenuhi indikator kedua dari 
prinsip Pencegahan Korupsi. 
 
Oleh karena itu perlu perubahan 
atas UU Pers dengan 
menambahkan pengaturan khusus 
mengenai pencegahan korupsi, 
dengan menambahkan ketentuan 
yang mewajibkan pengelolaan pers 
secara transparant dan akuntabel. 
 

 

 

3. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik terhadap 

Prinsip dan Indikator 

Peraturan Pemerintah ini menunjukkan pemenuhan yang kuat pada 

prinsip NKRI, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi. Pada prinsip NKRI, PP ini 

mengatur cukup banyak pembatasan terhadap pengaruh asing dalam 

penyiaran publik di mana hanya RRI dan TVRI yan bisa berjejaring dengan 

sistem jaringan internasional sedangkan penyiaran lokal tidak bisa (Pasal 17). 

Selain itu terdapat juga beberapa peraturan yang mendorong agar konten 

siaran mendukung integrasi nasional seperti penggunaan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pengantar siaran (Pasal 20 ayat (1)) dengan tetap memberikan 

ruang bagi penggunaan bahasa daerah (Pasal 20 ayat (2)) serta ketentuan 
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yang mendorong agar alat dan perangkat penyiaran yang digunakan 

mengutamakan produksi dalam negeri (Pasal 29 ayat (4)). Ketentuan lain yang 

menunjukkan pemenuhan terhadap prinsip NKRI juga adalah pembatasan 

terhadap hak dan kewajiban individu dan korporasi yang dalam hal ini 

ditunjukkan dengan pembatasan waktu siaran iklan niaga dan lembaga 

penyiaran publik lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh 

waktu siaran setiap hari (Pasal 25 ayat (5)).  

Pada prinsip demokrasi, pemenuhan nampak kuat pada indikator 

semangat perlindungan rakyat, adanya aturan yang mewajibkan 

diperhatikannya prinsip kehati-hatian dalam setiap perbuatan pemerintah, 

serta adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif masyarakat. 

Semangat perlindungan rakyat ditunjukkan melalui ketentuan-ketentuan 

mengenai jam tayang dan konten penyiaran yang harus  disesuaikan dengan 

khalayak khusunya anak-anak dan remaja (Pasal 18 ayat (2), konten harus 

dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan 

tertentu (Pasal 18 ayat (3)) dan tidak boleh bersifat fitnah, menghasut, 

bohong, dsb. (Pasal 18 ayat (4)). Pemenuhan terhadap indikator kehati-hatian 

dalam setiap perbuatan pemerintah nampak pada ketentuan mengenai masa 

uji coba siaran bagi penyelenggaraan penyiaran sebelum memperoleh izin 

tetap dari Menteri (Pasal 10 ayat (1)). Partisipasi substantif masyarakat dalam 

PP ini ditunjukkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa 

partisipasi publik dapat berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran 

penyiaran dan sumbangan masyarakat  (ini diatur lebih lanjut pada Pasal 14 

ayat (1)). 

Pemenuhan terhadap prinsip pencegahan korupsi ditunjukkan dalam 

ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Lembaga Penyiaran publik untuk 

secara transparan mengumumkan laporan keuangannya termasuk 

penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan yang diatur oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (2), Pasal 33 ayat 

(2), Pasal 33 ayat (5)). 
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Di samping itu, terdapat 5 (lima) pasal yang tidak memenuhi beberapa 

indikator sehingga diusulkan untuk diubah sebagai berikut:  

No. Pasal 
Rekomendasi 

Analisa 
Ubah Cabut Tetap 

1.  Pasal 8  
ayat (4)  

    Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa 
permohonan izin kepada menteri 
adalah melalui KPI tetapi 
ketentuan pasal 8 ayat (4) 
menyebutkan permohonan dibuat 
rangkap 2 dan dikirimkan masing-
masing kepada Menteri dan KPI.   
 
Padahal pada ketentuan Pasal 9 
ayat (4), KPI mengirimkan 
rekomendasi kepada Menteri 
setelah melakukan evaluasi 
terhadap permohonan dan dengar 
pendapat dengan pemohon. Di sini 
timbul pertanyaan apakah 
mekanisme terhadap menteri 
adalah melalui KPI atau pemohon 
perlu mengirimkan berkas 
tersendiri kepada menteri. Perlu 
perubahan untuk membuat alur 
pengajuan izin menjadi lebih jelas.  
 
Dengan demikian pasal ini tidak 
memenuhi indikator adanya 
aturan yang menjamin Sistem 
kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif sehingga perlu diubah.   
 

2.  Pasal 10  
ayat (3) 

    Terdapat inkonsistensi pengaturan 
antara Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 
10 ayat (10). Pada pasal 10 ayat (3) 
disebutkan  bahwa pengajuan 
permohonan untuk evaluasi 
penyelenggaraan uji coba siaran 
disampaikan langsung kepada 
menteri tetapi pada pasal 10 ayat 
(1), hasil uji coba disampaikan 
melalui KPI.  
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Tidak jelas apa yang menjadi 
tujuan pembentuk peraturan 
memecah alur masuk dan keluar 
permohonan kepada menteri dan 
KPI. Untuk penataan kewenangan 
yang lebih jelas di antara KPI dan 
Kemenkominfo, sebaiknya dibuat 
mekanisme yang lebih ajeg apakah 
hendak selalu melalui KPI atau 
langsung kepada menteri. Ini harus 
memerhatikan juga pengaturan 
pemberian izin lain yang 
tercantum dari pasal 8 hingga 
pasal 12. 
 
Dengan demikian pasal ini tidak 
memenuhi indikator adanya 
aturan yang menjamin Sistem 
kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif sehingga perlu diubah.   
 

3.  Pasal 10  
ayat 
(10) 

    Terdapat inkonsistensi pengaturan 
antara Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 
10 ayat (10). Pada pasal 10 ayat (3) 
disebutkan  bahwa pengajuan 
permohonan untuk evaluasi 
penyelenggaraan uji coba siaran 
disampaikan langsung kepada 
menteri tetapi pada pasal 10 ayat 
(1), hasil uji coba disampaikan 
melalui KPI.  
 
Tidak jelas apa yang menjadi 
tujuan pembentuk peraturan 
memecah alur masuk dan keluar 
permohonan kepada menteri dan 
KPI. Untuk penataan kewenangan 
yang lebih jelas di antara KPI dan 
Kemenkominfo, sebaiknya dibuat 
mekanisme yang lebih ajeg apakah 
hendak selalu melalui KPI atau 
langsung kepada menteri. Ini harus 
memerhatikan juga pengaturan  
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pemberian izin lain yang 
tercantum dari pasal 8 hingga 
pasal 12. 
 
Dengan demikian pasal ini tidak 
memenuhi indikator adanya 
aturan yang menjamin Sistem 
kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif sehingga perlu diubah.   
 

4.  Pasal 11  
ayat (2) 

    Pasal ini menetapkan bahwa 
perpanjangan izin langsung 
melalui menteri. Ini membuat 
sebuah mekanisme baru dalam 
pengajuan izin yang sebelumnya 
disebutkan melalui KPI terlebih 
dahulu (lihat pasal 8 ayat (3)).  
Sebaiknya mekanisme yang 
digunakan tidak berbeda-beda. 
Jika sebelumnya melalui KPI 
disampaikan pada menteri, maka 
sebaiknya pada pasal 11 ayat (2) 
juga mengikuti mekanisme  
tersebut. Jika hendak langsung 
melalui menteri, maka pengaturan 
sebelum-sebelumnya yang perlu 
diubah.  
 
Konsistensi pengaturan 
dibutuhkan untuk kepastian 
hukum. Dengan demikian pasal ini 
tidak memenuhi indikator adanya 
aturan yang menjamin Sistem 
kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif sehingga perlu diubah.   
 

5.  Pasal 53     Pasal ini sebetulnya memenuhi 
indikator ketujuh dari prinsip 
demokrasi, yakni mengenai adanya 
aturan yang menjamin peluang 
yang sama bagi setiap orang untuk 
memberikan penilaian terhadap 
jalannya proses politik dan 
pemerintahan secara logis namun 
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terdapat catatan mengenai 
ketentuan ini.  
 
Pengaturan mengenai mekanisme 
keberatan terhadap sanksi 
administratif semestinya tidak 
diatur dalam peraturan menteri 
tetapi diatur di dalam PP ini.  
 
Setidaknya ada dua persoalan yang 
akan timbul  bila mekanisme 
keberatan diatur terpisah dalam 
peraturan:  
1. menteri mana yang berhak 

mengatur mengenai materi 
pengajuan keberatan terhadap 
sanksi administrasi ini? 

2. Kesulitan bagi penegakan 
hukum terhadap aturan terkait 
karena harus merujuk pada 
aturan yang terpisah.  

 

4. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terhadap 

Prinsip dan Indikator 

Peraturan pemerintah ini memenuhi seluruh prinsip yang diujikan dan 

menunjukkan pemenuhan yang kuat pada prinsip NKRI, keadilan, demokrasi, 

dan kepastian hukum. Pada prinsip NKRI, terdapat ketentuan-ketentuan yang 

memberikan pembatasan pengaruh asing  seperti keanggotan Dewan 

Pengawas dan Dewan Redaksi yang harus berwarganegara Indonesia (Pasal 

20 dan Pasal 22).   Selain itu juga pengaturan-pengaturan mengenai Dewan 

Redaksi dan Dewan Pengawas yang tersebar di antara Pasal  12 ayat (5), Pasal 

16, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 24 juga menunjukkan 

pembatasan terhadap hak dan kewajiban individu dan korporasi serta 

pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antara pusat dan 

daerah agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional. 
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Pada prinsip keadilan, ketentuan dalam peraturan pemerintah ini 

cukup besar mengakomodasi keterlibatan masyarakat seperti dalam susunan 

dewan pengawas yang harus terdiri atas unsur RRI, masyarakat, dan 

pemerintah (Pasal 8 ayat (2)) dan diberikannya ruang bagi masukan 

masyarakat dalam usulan nama calon anggota dewan pengawas yang 

diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI (Pasal 8). PP ini juga memberi ruang 

bagi masyarakat untuk turut serta memberikan pendanaan bagi RRI (Pasal 

34).  

Pemenuhan terhadap prinsip demokrasi hampir secara merata terjadi 

pada setiap indikator yakni adanya aturan yang jelas mewajibkan 

diperhatikannya prinsip kehati-hatian dalam setiap perbuatan pemerintah 

(Pasal 27 ayat (3)), aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan 

pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan 

beragama (Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), adanya aturan yang jelas 

tentang akses informasi publik (Pasal 4, Pasal 38), adanya aturan yang 

menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian 

terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis (Pasal 26 ayat 

(1), Pasal 28 ayat (1)), adanya aturan tentang partisipasi substantif masyarakat 

termasuk masyarakat adat dan marginal (Pasal 8 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), 

Pasal 34 ayat (1) huruf c) dan adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang 

kooperatif dan kolaboratif (Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30). 

Pada prinsip kepastian hukum, PP ini memuat cukup banyak 

ketentuan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan 

yang adil serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung 

dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik 

seperti nampak pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 

34 ayat (1).  

Di samping ketentuan-ketentuan yang telah memenuhi prinsip dan 

karenanya direkomendasikan untuk dipertahankan, terdapat juga satu pasal 

yang direkomendasikan untuk diubah sebagai berikut: 
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No. Pasal 
Rekomendasi 

Analisa 
Ubah Cabut Tetap 

1 Pasal 
19 ayat 
(1)  

    Pasal ini sebetulnya memenuhi 
indikator kedua dari prinsip 
demokrasi yakni adanya aturan 
yang jelas yang mewajibkan 
diperhatikannya prinsip kehati-
hatian dalam setiap perbuatan 
pemerintah.  
 
Namun perlu dipertimbangkan 
apakah mekanisme uji kelayakan 
oleh DPR betul-betul dibutuhkan 
untuk pengisian jabatan dewan 
pengawas? 
 

 

5. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 

tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia terhadap 

Prinsip dan Indikator 

Peraturan pemerintah ini memenuhi beberapa prinsip yaitu prinsip 

NKRI, pencegahan korupsi dan pemenuhan prinsip paling kuat adalah pada 

prinsip demokrasi. Pada prinsip NKRI, telah terdapat pengaturan yang sangat 

baik mengenai pembatasan hak dan kewajiban individu dan korporasi dalam 

bidang penyiaran publik di mana terdapat syarat bahwa untuk menjadi dewan 

pengawas dan dewan direksi tidak boleh terkait langsung maupun tidak 

langsung dengan kepemilikan atau kepengurusan media massa lainnya dan 

tidak memiliki jabatan rangkap (Pasal 20 angka (h) dan (i)). Selain itu terdapat 

juga penegasan pada Pasal 27 ayat (3)  bahwa selain dewan pengawas dan 

dewan direksi, pihak lain (termasuk pihak asing) manapun dilarang turut 

campur dalam kebijakan operasional siaran TVRI. Ketentuan-ketentuan ini 

pastinya dapat mendorong kemandirian pengelolaan lembaga penyiaran 

publik bagi kepentingan NKRI.  

Pada prinsip pencegahan korupsi, ditemukan beberapa pengaturan 

yang memerintahkan transparansi informasi penerimaan dan pengelolaan 
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penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai TVRI (Pasal 34 ayat (2)) 

serta kewajiban TVRI untuk mengumumkan laporan keuangannya melalui 

media massa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

(Pasal 38). Selain itu terdapat juga ketentuan mengenai satuan pengawasan 

intern yang bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan 

operasional lainnya erta melaporkan temuannya kepada dewan direksi (Pasal 

15 ayat (1)). Keseluruhan pengaturan ini telah menunjukkan komitmen 

terhadap pencegahan korupsi utamanya dalam penyelenggaraan penyiaran 

publik.  

Pemenuhan prinsip yang paling kuat nampak pada prinsip demokrasi 

utamanya pada terdapatnya pengaturan mengenai partisipasi substantif 

masyarakat di mana masyarakat menjadi salah satu unsur dewan pengawas 

(Pasal 8 ayat (2)), serta dibukanya akses bagi masyarakat mengusulkan calon 

anggota dewan pengawas (Pasal 8 ayat (3)). Ketentuan yang menjamin sistem 

kerja yang kooperatif dan kolaboratif juga cukup banyak ditemukan misalnya 

pada pengaturan mengenai pengambilan keputusan dan pengelolaan secara 

kolegial (Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)).   

Di samping ketentuan-ketentuan yang telah memenuhi prinsip dan 

karenanya direkomendasikan untuk dipertahankan, terdapat juga satu pasal 

yang direkomendasikan untuk diubah sebagai berikut: 

No. Pasal 
Rekomendasi 

Analisa 
Ubah Cabut Tetap 

1 Pasal 19 
ayat (1)  

    Pasal ini sebetulnya memenuhi 
indikator kedua dari prinsip 
demokrasi yakni adanya aturan 
yang jelas yang mewajibkan 
diperhatikannya prinsip kehati-
hatian dalam setiap perbuatan 
pemerintah.  
 
Namun perlu dipertimbangkan 
apakah mekanisme uji 
kelayakan oleh DPR betul-betul 
dibutuhkan untuk pengisian 
jabatan dewan pengawas? 
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6. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 

tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing terhadap 

Prinsip dan Indikator 

Hasil pengujian menunjukkan banyak prinsip yang belum dipenuhi 

oleh norma dalam peraturan pemerintah ini. Di satu sisi, hal ini dapat 

dipahami mengingat isi peraturan pemerintah yang sangat spesifik (mengenai 

kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing) dan hanya terdiri dari 8 pasal. 

Prinsip yang sangat kuat dipenuhi adalah prinsip NKRI, ditunjukkan dengan 

kuatnya pembatasan terhadap pengaruh asing dalam bidang penyiaran (Pasal 

2, Pasal 3, dan Pasal 4) – meski juga ditemui ketidakkonsistenan pengaturan 

pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).  

Ketidakterpenuhan beberapa prinsip dan indikator lainnya pada 

dasarnya tidak selalu menjadi masalah namun dari hasil analisis, nampak 

bahwa terdapat beberapa hal yang semestinya tetap diatur untuk 

meningkatkan kualitas peraturan pemerintah ini. Terdapat setidaknya enam 

catatan baik berupa perubahan terhadap pasal maupun usulan penambahan 

pengaturan karena materi yang dimaksud belum diatur dalam peraturan 

pemerintah ini sebagai berikut:  

No. Pasal Rekomendasi Analisa 

Ubah Cabut Tetap 

1.  Pasal 5 
ayat (1) 
dan (2)   

    Ketentuan dalam pasal ini 
menjadi bertolak belakang 
dengan ketentuan dalam pasal-
pasal sebelumnya. Akan menjadi 
sulit dalam hal pengawasan dan 
penegakan hukum dari ketentuan 
ini. Lembaga mana yang akan 
melakukan pengawasan terhadap 
kantor penyiaran asing hanya 
akan melakukan fungsi 
administratif saja? Terlebih lagi 
jika kemudian, kantor penyiaran 
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asing tersebut berlokasi di 
daerah-daerah. 
 
Oleh karena itu perlu ada 
kerjasama dan koordinasi 
mengenai pembagian 
kewenangan antara pusat dan 
daerah 
 

2.  Belum 
diatur 

    Pengaturan pembagian 
kewenangan antara pusat dan 
daerah tidak diatur dalam PP ini. 
Perlu diperhatikan dalam hal 
Lembaga Penyiaran Asing yang 
sudah mendapat ijin menteri 
kemudian membuka kantor 
penyiaran asing di daerah, apakah 
perlu menyampaikan 
permohonan juga ke pemerintah 
daerah? 
 

3.  Belum 
diatur 

    Dalam hal ini diperlukan adanya 
akses informasi publik atau ketika 
publik hendak menyampaikan 
laporan terkait dengan adanya 
kegiatan lembaga penyiaran asing 
yang mungkin mencurigakan atau 
tidak mempunya izin dari 
Pemerintah. Oleh karena itu perlu 
dinormakan akses publik untuk 
menyampaikan informasi. 
 

4.  Belum 
diatur 

    Dalam hal ini diperlukan adanya 
akses informasi publik atau ketika 
publik hendak menyampaikan 
laporan terkait dengan adanya 
kegiatan lembaga penyiaran asing 
yang mungkin mencurigakan atau 
tidak mempunya izin dari 
Pemerintah. Oleh karena itu perlu 
dinormakan akses publik untuk 
menyampaikan informasi 
(partisipas masyarakat). 
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5.  Belum 
diatur 

    Perlu dipetakan koordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah 
dalam hal pengawasan dan 
penegakan hukum, mengingat 
luasnya wilayah Indonesia. 
 

6.  Pasal 7     Di dalam Pasal 30 ayat (3) UU 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran 
disebutkan bahwa  “Ketentuan 
lebih lanjut mengenai pedoman 
kegiatan peliputan lembaga 
penyiaran asing disusun oleh KPI 
bersama Pemerintah”. Pedoman 
yag dimaksud ada dalam PP No. 
49 Tahun 2005 tentang  Pedoman 
Kegiatan Peliputan Lembaga 
Penyiaran Asing.  
 
Namun dalam Pasal 7 PP No. 49 
Tahun 2005 disebutkan bahwa  
“Ketentuan lebih lanjut mengenai 
prosedur dan tata cara 
memperoleh izin bagi Lembaga 
Penyiaran Asing yang melakukan 
kegiatan di Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 
ditetapkan oleh Menteri”. 
 
Ketentuan dalam Pasal 7 PP No. 
49 Tahun 2005 ini perlu dicabut 
atau diubah mengingat 
pendelegasian kembali ke dalam 
Peraturan Menteri tidak sesuai 
dengan semangat simplifikasi 
regulasi. Ketentuan mengenai 
prosedur dan tata cara 
memperoleh izin bisa dimasukkan 
kedalam ketentuan di dalam PP. 
    

 

7. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta terhadap 

Prinsip dan Indikator 
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Hasil pengujian menunjukkan peraturan pemerintah ini telah 

memenuhi prinsip NKRI, demokrasi, dan kepastian hukum dengan baik. Pada 

prinsip NKRI, terdapat pembatasan terhadap pengaruh asing yang dilakukan 

dengan melakukan pembatasan terhadap kepemilikan saham oleh 

warganegara asing melalui ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, 

dan Pasal 28. Pembatasan terhadap hak dan kewajiban individu atau 

korporasi juga dilakukan dengan ketentuan yang membatasi kepemilikan dan 

penguasaan lembaga penyiaran (Bab V) termasuk ketentuan mengenai 

kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media 

cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Pasal 33).  

Pada prinsip demokrasi, ketentuan-ketentuan yang ada telah 

mencerminkan semangat perlindungan rakyat misalnya pada Pasal 14 

mengenai isi siaran dan Pasal 21 mengenai siaran iklan. Meski demikian masih 

terdapat kelemahan dalam hal operasionalitas ketentuan-ketentuan ini. Pada 

prinsip kepastian hukum, telah terdapat aturan mengenai tindakan atas 

ketentuan-ketentuan yang bersinggungan dengan peraturan perundang-

undangan lain seperti ketentuan mengenai penyimpanan bahan siaran yang 

memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi (Pasal 

20 ayat (2)), kepemilikan saham melalui pasar modal (Pasal 26 ayat (2)), dan 

standar nasional perangkat transmisi penyiaran yang digunakan (Pasal 39 ayat 

(1)). 

Di samping itu, terdapat beberapa ketentuan yang dipandang perlu 

diubah atau dicabut seperti pembagian kewenangan antara KPI dan 

Pemerintah, antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan beberapa hal 

yang belum diatur dalam peraturan pemerintah ini sebagai berikut: 

 

No. Pasal 
Rekomendasi 

Analisa 
Ubah Cabut Tetap 

1.  Pasal 5 
ayat (1), 

    Ketentuan ini membuat panjang 
proses perolehan izin penyiaran 
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(2), dan 
(6) 

karena suart permohonan yg 
diajukan ke KPI dan juga ke 
Pemerintah. Selanjutnya baik KPI 
maupun pemerintah akan 
melakukan pemeriksaan yg 
sesuai dengan TUSI masing-
masing. Namun kemudian di 
ayat 6 disebutkan bahwa KPI 
akan mengeluarkan 
rekomendasi kelayakan 
penyelenggaraan penyiaran 
padahal yang menjadi lingkup 
tugas KPI terkait dengan 
pemeriksaan kelengkapan 
terkait dengan program siaran. 
Perlu diperjelas kembali apa 
yang menjadi kewenangan KPI 
dan Pemerintah. 
 
Dengan demikian ketentuan ini 
tidak memenuhi indikator ke-9 
dari prinsip demokrasi yakni 
adanya aturan yang menjamin 
sistem kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif dan perlu diubah.  
 

2.  Pasal 31 
ayat (4) 

    Peninjauan terhadap ketentuan 
suatu peraturan perundang-
undangan dengan tujuan 
melakukan perubahan adalah 
peluang yang selalu ada 
sehingga ketentuan yang ada 
pada Pasal 31 ayat (4) ini adalah 
ketentuan yang mubazir 
sehingga direkomendasikan 
untuk dicabut.  
 

3.  Pasal 32 
ayat (3) 

    Penentuan besaran pembatasan 
saham pada ketentuan ini tidak 
jelas yang nampak pada 
penggunaan kata “dan 
seterusnya”. Bagaimana 
penentuan besaran pembatasan 
saham untuk badan hukum ke-
3, ke-4 dan seterusnya menjadi 
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tidak jelas. Bandingkan dengan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) yang 
menentukan besaran 
pembatasan saham pada 
masing-masing badan hukum.  
 
Dengan demikian ketentuan ini 
tidak memenuhi indikator ke-3 
prinsip NKRI. 
 

4.  Pasal 70     tIdak jelas apa yang dimaksud 
dengan “alasan khusus” yang 
ditetapkan oleh Menteri atau 
Pemerintah Daerah setempat. 
Menjadi pertanyaan juga 
bagaimana bentuk penetapan 
dan hal-hal apa yang termasuk 
ke dalam batas kewenangan 
menteri dan mana yang menjadi 
kewenangan Pemerintah 
Daerah.  
 
Dengan demikian ketentuan ini 
tidak memenuhi indikator ke-4 
prinsip NKRI yakni adanya 
kewenangan dan pedoman 
hubungan tata kerja antara 
Pusat dan  daerah agar sejalan 
dengan kebijakan dan 
kepentingan nasional dan 
karenanya perlu diubah 
 

5.  Belum 
diatur 

    Dalam pengaturan UU Penyiaran 
(UU 32/2002) sebagai peraturan 
induk di bidang penyiaran 
disebutkan mengenai stasiun 
penyiaran lokal dimana 
mayoritas pemilik saham 
diutamakan penduduk daerah 
tempat stasiun penyiaran lokal 
itu berdiri. Namun sayangnya 
pengaturan mengenai stasiun 
penyiaran lokal ini tidak 
ditemukan dalam ketentuan PP 
ini. Tidak ditemukan satu norma 
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yang mengatur kerjasama antara 
lembaga penyiaran swasta 
dengan stasiun TV lokal. Hal ini 
tentu bertentangan dengan 
semangat pemberdayaan 
ekonomi daerah di bidang 
penyiaran.   
 

6.  Belum 
diatur 

    Pasal 14 ayat (5) PP No.50/2005 
dikatakan isi siaran tidak boleh 
berisi fitnah, menonjolkan unsur 
kekerasan, cabul atau 
penyalahgunaan narkotika serta 
mempertentangkan SARA. 
Namun pada Bab VIII tentang 
Sanksi Administratif, tidak ada 
pasal yang spesifik menyebutkan 
sanksi apabila ada pelanggaran 
terhadap Pasal 14 ayat (5) 
tersebut. 
 

7.  Belum 
diatur 

    PP ini belum mengatur 
mengenai mekanisme 
pencegahan korupsi misalnya 
dengan mewajibkan lembaga 
penyiaran swasta menerapkan 
prinsip keterbukaan 
(transparansi) dan akuntabilitas.  
 

 

 

8. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas 

terhadap Prinsip dan Indikator 

Hasil pengujian menunjukkan peraturan pemerintah ini memenuhi 

prinsip NKRI dan demokrasi dengan sangat kuat. Prinsip kepastian hukum 

dipenuhi oleh beberapa pengaturan saja dan terdapat beberapa prinsip yang 

sama sekali tidak dipenuhi seperti prinsip keadilan dan pencegahan korupsi.  

Pada prinsip NKRI, pengaturan nampak dominan sekali melakukan 

pembatasan terhadap pengaruh asing seperti persyaratan hanya 
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warganegara Indonesia yang dapat mendirikan Lembaga Penyiaran 

Komunitas (Pasal 4) dan menjadi Pengurus Lembaga Penyiaran Komunitas 

(Pasal 33), bahkan larangan larangan bagi Lembaga Penyiaran Komunitas 

(LPK) untuk menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional 

dari pihak asing (Pasal 34 ayat (3)). Di samping itu, pembatasan terhadap hak 

dan kewajiban individu dan korporasi dalam bidang ini pun terdapat dalam 

beberapa ketentuan seperti Pasal 20 yang mewajibkan LPK untuk membuat 

klasifikasi siaran dengan tetap mematuhi pedoman Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI serta Pasal 

28 ayat (2) Yang mewajibkan LPK membuat kode etik dan tata tertib untuk 

diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.  

Ketentuan-ketentuan lainnya nampak dengan kuat menunjukkan 

pemenuhan terhadap prinsip demokrasi seperti ketentuan yang memiliki 

semangat perlindungan rakyat (Pasal 18 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) huruf b), 

ketentuan yang mewajibkan diperhatikannya prinsip kehati-hatian dalam 

setiap perbuatan pemerintah (Pasal 26), ketentuan yang mengatur kewajiban 

menghitung dampak negatif yang akan muncul dalam setiap perbuatan 

pemerintah (kewajiban melakukan ralat pada Pasal 24), jaminan kebebasan 

mengeluarkan pendapat (Pasal 9 ayat (5), Pasal 29 ayat (1)), pengakuan 

terhadap hak minoritas (Pasal 18 ayat (1)), akses terhadap inofrmasi publik 

dan partisipasi pmasyarakat (Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) Pasal 29 ayat 

(1)), dan aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk 

memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan 

secara logis (Pasal 29 ayat (1)).  

Di samping menonjolnya pemenuhan terhadap prinsip NKRI dan 

demokrasi, PP ini tidak memiliki ketentuan yang memenuhi prinsip kepastian 

hukum dan secara lemah memenuhi prinsip keadilan dan pencegahan 

korupsi. Berikut ini beberapa usulan rekomendasi perubahan yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas peraturan pemerintah ini: 

No. Pasal Rekomendasi Analisa 
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Ubah Cabut Tetap 

1.  Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan 
pasal dalam PP ini yang 
menjamin adanya pembagian 
kewenangan dan pedoman 
hubungan tata kerja antara 
Pusat dan  daerah agar 
sejalan dengan kebijakan dan 
kepentingan nasional; 
 
Dengan demikian PP ini tidak 
memenuhi indikator keempat 
dari prinsip NKRI terkait 
dengan adanya pembagian 
kewenangan dan pedoman 
hubungan tata kerja antara 
Pusat dan  daerah agar 
sejalan dengan kebijakan dan 
kepentingan nasional. 
 

2.  Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan 
pasal dalam PP ini yang 
menjamin Sistem kerja yang 
kooperatif dan kolaboratif. 
 
Dengan demikian PP ini tidak 
memenuhi indikator 
kesembilan dari prinsip 
Demokrasi terkait adanya 
aturan yang menjamin Sistem 
kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif 
 
Oleh karena itu perlu 
perubahan atas PP ini dengan 
menambahkan pengaturan 
khusus mengenai sistem kerja 
yang kooperatif dan 
kolaboratif. 
 

3.  Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan 
pasal dalam PP ini yang 
menjamin adanya kejelasan 
aturan mengenai adil, 
berkelanjutan, ramah 
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lingkungan, terkoordinasi, 
terpadu, dinamis, aspirasi, 
peran serta masyarakat, dan 
penyelesaian konflik. 
 
Dengan demikian PP ini tidak 
memenuhi indikator pertama  
dari prinsip Kepastian Hukum 
terkait dengan adanya aturan 
yang jelas mengenai asas, 
norma, dan kaidah 
penyelenggaraan bidang 
politik, hukum, keamanan 
dan pemerintahan yang adil, 
serta dilakukan dengan cara 
terkoordinasi, terpadu, 
menampung dinamika, 
aspirasi dan peran serta 
masyarakat, serta 
menyelesaikan konflik; 
 

4.  Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan 
pasal dalam PP ini yang 
menyatakan adanya 
mekanisme pencegahan 
korupsi. 
 
Dengan demikian, pasal ini 
tidak memenuhi indikator 
yang pertama dari Prinsip 
Demokrasi. 

 

9. Pengujian Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan 

terhadap Prinsip dan Indikator 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah ini 

memenuhi prinsip NKRI dengan sangat kuat utamanya pada indikator 

pembatasan asing. Pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing diatur 

secara cukup mendetil pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32. Selain 

itu PP ini juga memenuhi prinsip demokrasi pada indikator semangat 

perlindungan rakyat dan perlindungan minoritas. Isi peraturan pemerintah 
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yang banyak mengatur hal-hal yang teknis menyebabkan tidak terdapat 

banyak ketentuan yang langsung menunjukkan pemenuhan terhadap prinsip 

dan indikator yang ada. Di bawah ini adalah beberapa analisa terhadap 

beberapa pasal yang perlu diubah serta indikator yang tidak terpenuhi dan 

diperlukan untuk membuat PP ini menjadi lebih baik: 

No. Pasal Rekomendasi Keterangan 

Ubah Cabut Tetap 

1. Belum 
Diatur  

    Tidak ditemukan rumusan pasal 
dalam PP ini yang mengatur 
kewajiban menghitung dampak 
negative yang akan muncul 
dalam setiap perbuatan 
pemerintah.  
 

2. Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan pasal 
dalam PP ini yang menjamin 
adanya akses informasi publik. 
 

3. Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan pasal 
dalam PP ini yang menjamin 
Sistem kerja yang kooperatif 
dan kolaboratif. 
 

4. Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan pasal 
dalam PP ini yang menjamin 
adanya kejelasan aturan 
mengenai adil, berkelanjutan, 
ramah lingkungan, 
terkoordinasi, terpadu, dinamis, 
aspirasi, peran serta 
masyarakat, dan penyelesaian 
konflik. 
 

5. Belum 
diatur 

    Tidak ditemukan rumusan pasal 
dalam PP ini yang menyatakan 
adanya mekanisme pencegahan 
korupsi. 
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BAB III  

POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA 

 

Penilaian potensi tumpang tindih norma pada dasarnya merupakan bagian dari 

proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Penilaian 

potensi tumpang tindih diperlukan untuk melihat norma-norma yang ada di dalam 

suatu peraturan perundang-undangan apakah tidak saling bertentangan atau 

tumpang tindih (overlapping). Penilaian potensi tumpang tindih ini dilakukan 

terhadap norma di dalam satu peraturan perundang-undangan atau antarperaturan 

perundang-undangan dalam hal kewenangan dan penegakan hukum, hak dan 

kewajiban, serta perlindungan. 

Dalam bab ini, penilaian potensi tumpang tindih norma dilakukan terhadap 17 

peraturan perundang-undangan yang terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu 

Kelompok Partisipasi Publik dan Kelompok Penyiaran dengan melakukan penilaian 

terhadap potensi tumpang tindih kewenangan dan penegakan hukum, hak dan 

kewajiban dan perlindungan.   

A. Kewenangan dan Penegakan Hukum 

1. Kewenangan Merumuskan Kode Etik, Kebijakan Umum, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis di Bidang Keterbukaan Informasi Publik   

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP) belum mengatur pembagian tugas dan wewenang 

yang jelas antara Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah. 

Pertama-tama, Pasal 24 ayat (1)  UU KIP menyatakan bahwa “Komisi Informasi 

terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan  jika 

dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota”. Ini berarti istilah “Komisi 

Informasi” mencakup kepada  tiga jenis lembaga yang telah diuraikan dalam 

pasal tersebut.  

Persoalan timbul pada ketentuan mengenai tugas dan wewenang 

pada Pasal 26 dan Pasal 27 UU KIP. Pasal 26 UU KIP berbunyi sebagai berikut:  
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(1) Komisi Informasi bertugas: 
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan 

penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi 
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap 
Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini; 

b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan 
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas: 
a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa 

melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; 
b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi 

Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau 
Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan 

c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya 
berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau 
sewaktu-waktu jika diminta. 

(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi 
kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus 
Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau 
Ajudikasi nonlitigasi 
 

sedangkan Pasal 27 UU KIP berbunyi sebagai berikut:  
 

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki 
wewenang: 
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang 

bersengketa; 
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh 

Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya 
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; 

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik 
ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik; 

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya 
dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik; dan 

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga 
masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. 

(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan 
penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan 
Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan 
Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi 
atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk; 
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(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan 
penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat 
provinsi yang bersangkutan. 

(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi 
kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan 
Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. 
 

Kedua ketentuan ini menggunakan baik istilah “Komisi Informasi”, 

yang berarti mencakup tiga lembaga sekaligus maupun istilah yang lebih 

spesifik seperti “Komisi Informasi Pusat”, “Komisi Informasi Provinsi”, dan 

Komisi “Kabupaten/Kota” sehingga peta kewenangan masing-masing lembaga 

nampak pada tabel di bawah ini:  

 

No Kewenangan 
 
 

Lembaga K
I P

u
sa

t 

K
I P

ro
vi

n
si

 

K
I 

K
ab

/K
o

ta
 Keterangan 

KEWENANGAN KOMISI INFORMASI, KOMISI INFORMASI PUSAT, KOMISI 
INFORMASI PROVINSI, DAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA 

1 

menerima, memeriksa, dan 
memutus permohonan 
penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik 

X X X 
Pasal 26 ayat (1) 
huruf a 

2 
menetapkan kebijakan umum 
pelayanan Informasi Publik 

X X X 
Pasal 26 ayat (1) 
huruf b 

3 
menetapkan petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk 
teknis 

X X X 
Pasal 26 ayat (1) 
huruf c 

4 

menetapkan prosedur 
pelaksanaan penyelesaian 
sengketa melalui Mediasi 
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi 

X   
Pasal 26 ayat (2) 
huruf a 

5 

menerima, memeriksa, dan 
memutus Sengketa Informasi 
Publik di daerah selama Komisi 
Informasi provinsi dan/atau 
Komisi Informasi 
kabupaten/kota belum 
terbentuk 

X   
Pasal 26 ayat (2) 
huruf b 

6 
memberikan laporan 
mengenai pelaksanaan 
tugasnya berdasarkan 

X   
Pasal 26 ayat (2) 
huruf c 
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Undang-Undang ini kepada 
Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 

7 
memanggil dan/atau 
mempertemukan para pihak 
yang bersengketa 

X X X 
Pasal 27 ayat (1) 
huruf a 

8 

meminta catatan atau bahan 
yang relevan yang dimiliki oleh 
Badan Publik terkait untuk 
mengambil keputusan dalam 
upaya menyelesaikan 
Sengketa Informasi Publik 

X X X 
Pasal 27 ayat (1) 
huruf b 

9 

meminta keterangan atau 
menghadirkan pejabat Badan 
Publik ataupun pihak yang 
terkait sebagai saksi dalam 
penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik 

X X X 
Pasal 27 ayat (1) 
huruf c 

10 

mengambil sumpah setiap 
saksi yang didengar 
keterangannya dalam 
Ajudikasi nonlitigasi 
penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik 

X X X 
Pasal 27 ayat (1) 
huruf d 

11 

membuat kode etik yang 
diumumkan kepada publik 
sehingga masyarakat dapat 
menilai kinerja Komisi 
Informasi 

X X X 
Pasal 27 ayat (1) 
huruf e 

 

Dari tabel dapat terlihat bahwa potensi tumpang tindih kewenangan 

muncul pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang 

menggunakan istilah “Komisi Informasi” secara umum. Beberapa tugas dan 

wewenang yaitu “menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik” 

(Pasal 26 ayat (1) huruf b), “menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis” (Pasal 26 ayat (1) huruf c), dan “membuat kode etik yang diumumkan 

kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi “ 

(Pasal 27 ayat (1) huruf e) tidak tepat untuk diberikan kepada Komisi Informasi 
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Pusat dan Komisi Informasi Daerah (Provinsi, atau Kabupaten/Kota) secara 

sekaligus.  

Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apakah Komisi Informasi 

Pusat dan Komisi Informasi Daerah berwenang menyusun kode etik masing-

masing atau apakah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah sama-

sama bertugas menetapkan kebijakan umum atau menetapkan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis masing-masing. Idealnya kode etik dan 

kebijakan umum dirumuskan secara terpusat sehingga dapat menjadi acuan 

bagi seluruh lembaga daerah dan terdapat keseragaman dalam penerapan 

sedangkan bagi kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan sampai titik 

tertentu mungkin masih dapat diserahkan tugas perumusannya kepada Komisi 

Informasi Daerah – meski tetap diperlukan batas yang jelas antara yang 

menjadi tugas Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah.  

Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Annie Londa mengemukakan 

bahwa dalam praktek memang pernah terjadi di mana Komisi Informasi Daerah 

menerbitkan sebuah peraturan mengenai standar informasi publik desa di 

daerahnya.4 Pada saat itu, Komisi Informasi Pusat memberikan respon melalui 

Surat Edaran bahwa sebaiknya peraturan-peraturan terkait hal tersebut 

dirumuskan oleh Komisi Informasi Pusat.  

 

2. Kewenangan Menangani Sengketa Informasi Publik 

Pasal 1 angka 5 UU KIP menjelaskan bahwa sengketa informasi publik 

adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi 

publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi 

berdasarkan perundang-undangan. Pasal 23 UU KIP kemudian menyatakan 

bahwa fungsi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik diberikan 

kepada Komisi Informasi lengkap dengan mekanisme penyelesaian sengketa 

                                                             
4 Disampaikan dalam Focus Group Discussion Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka 
Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2016. 
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yang diatur dalam Bab VIII tentang Keberatan dan Penyelesaian Sengketa 

Informasi Melalui Komisi Informasi dalam UU KIP.  

Di sisi lain, Ombudsman yang dibentuk melalui Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (UU Ombudsman) memiliki 

kewenangan yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan KPI 

menangani sengketa informasi publik. Pasal 6 UU Ombudsman berbunyi 

sebagai berikut:  

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 
yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan 
baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan 
Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang 
diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 

Sedangkan Pasal 7 UU Ombudsman berbunyi:  

Ombudsman bertugas: 
a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; 
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 
perseorangan; 

f. membangun jaringan kerja; 
g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; dan 
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Secara terperinci, potensi tumpang tindih kewenangan antara Komisi 

Informasi dan Ombudsman dalam menangani laporan terkait informasi publik 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  

No Kewenangan 
 
 

Lembaga 

K
o

m
is

i 

In
fo

rm
as

i 
O

m
b

u
d

s
m

an
 

Keterangan 

Kewenangan Menangani Sengketa Informasi Publik 

1 
Menangani sengketa informasi 
publik 

X  Pasal 23 UU KIP 
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Catatan: pelanggaran 
Badan Publik terhadap 
kewajiban penyediaan 
informasi pubik dapat 
digolongkan sebagai 
tindakan maladministrasi 
yang merupakan 
kewenangan Ombudsman 

2. 

menindaklanjuti Laporan yang 
tercakup dalam ruang lingkup 
kewenangan Ombudsman 
(laporan atas dugaan 
maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik) 

 X 
Pasal 7 huruf c UU 
Ombudsman  

 

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan baik Ombudsman dan Komisi 

Informasi memiliki irisan fungsi yang cukup besar di mana penyediaan 

informasi publik oleh Badan Publik, yang merupakan objek dari Komisi 

Informasi, dapat digolongkan sebagai bagian dari suatu penyelenggaraan 

pelayanan publik yang merupakan objek pengawasan Ombudsman. 

Pelanggaran terhadap kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi 

publik karenanya dapat juga diartikan sebagai salah satu bentuk tindakan 

maldaministrasi di mana Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman mendefinisikan 

maladministrasi sebagagi perilaku atau perbuatan melawan hukum, 

melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang 

menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 

kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 

oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian 

materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.  

Dalam hal ini potensi tumpang tindih terdapat dalam hal penanganan 

aduan atau laporan terkait dengan sengketa informasi publik yang juga dapat 

masuk ke dalam definisi tindakan maladministrasi. 
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3. Kewenangan mengelola/menindaklanjuti aduan atau laporan terkait 

penyiaran  

Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran disebutkan bahwa 

KPI terdiri atas KPI Pusat yang dbentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah yang 

dibentuk di tingkat provinsi. Selajutnya dalam Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 UU 

Penyiaran disebutkan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban KPI antara 

lain: menetapkan standar program siaran;  b. menyusun peraturan dan 

menetapkan pedoman perilaku penyiaran;  c. mengawasi pelaksanaan 

peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. 

memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku 

penyiaran serta standar program siaran;  e. melakukan koordinasi dan/atau 

kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. menjamin 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan 

hak asasi manusia;  b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang 

penyiaran;  c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga 

penyiaran dan industri terkait;  d. memelihara tatanan informasi nasional yang 

adil, merata, dan seimbang;  e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti 

aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-

lenggaraan penyiaran; dan  f. menyusun perencanaan pengembangan sumber 

daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. 

Dari ketentuan tersebut diatas, terdapat ketidakjelasan yang menjadi 

kewenangan, tugas dan juga kewajiban KPI pusat dan KPI Daerah. Untuk 

melihat dengan jelas pola kewenangan antara KPI pusat dan KPI daerha dapat 

dilihat dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 

tentang Kelembagaan KPI dalam Pasal 51 ayat 1 disebutkan bahwa KPI Pusat 

bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan 

kewajiban yang melibatkan KPI Pusat dan KPI daerah, yang bersifat nasional 

dan/atau lintas daerah/wilayah. Penggunaan kata koordinatif dalam pola 

pembagian kewenangan antara KPI Pusat dan KPI daerah dalam peraturan ini 

ambigu sehingga akan menyulitkan pada implementasinya. Sebagaimana yang 
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dikemukakan oleh perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia pusat dalam 

kegiatan Focus Group Discussion yang menyatakan bahwa tumpang tindih 

kewenangan antara KPI Pusat dan KPI daerah salah satunya disebabkan karena 

belum adanya job desk yang jelas diantara keduanya. Contohnya dalam 

menerima pelaporan terkait aduan terhadap lembaga penyiaran. Selama ini KPI 

Pusat menerima laporan dari seluruh penjuru nusantara. KPI Daerahpun juga 

menerima laporan aduan yang sama juga. Hingga saat ini pemilahan laporan 

berdasarkan kewenangannya siapa, belum dapat dilakukan oleh KPI.5  

Pengelolaan laporan atau aduan yang belum dapat dikelola dengan 

baik di antara 2 lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sama namun 

berbeda lingkup wilayahnya, pada dasarnya perlu penegasan kembali 

pembagian kewenangan diantara keduanya sehingga dapat dikatakan tidak 

akan menimbulkan potensi tumpang tindih. Namun perlu ada penataan ulang 

mengenai kedudukan KPI Pusat dan KPI Daerah dalam bentuk peraturan KPI 

yang mengatur mengenai kelembagaan KPI.  

Selain beririsan kewenangan antara KPI Pusat dan KPI Daerah dalam 

hal menangani laporan pengaduan di bidang penyiaran terdapat 1 lembaga lagi 

yang memiliki kewenangan untuk mengelola laporan atau aduan terkait 

lembaga penyiaran yaitu Dewan Pers. Dilihat berdasarkan definisi pers dalam 

Pasal 1 angka 1 bahwa Pers adalah   lembaga   sosial   dan   wahana   komunikasi   

massa   yang melaksanakan kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari,  

memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  

informasi  baik  dalam  bentuk tulisan, suara,  gambar,  suara  dan  gambar, 

serta  data  dan  grafik  maupun dalam  bentuk lainnya  dengan  menggunakan  

media  cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh 

karena itu dapat dikatakan jika lembaga penyiaran termasuk di dalam definisi 

pers sebagaimana disebutkan dalam UU Pers tersebut.  

                                                             
5 Nuning Rodiyah, Focus Group Discussion Analisis dan Evaluai Hukum tentang Partisipasi Publik 
dalam rangka Pengambilan Kebijakan Publik, (Jakarta: BPHN), 23 Agustus 2016 
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Di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf c disebutkan salah satu fungsi Dewan 

Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian 

pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan 

pemberitaan pers. Bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf 

e UU Penyiaran dimana tugas KPI salah satunya adalah menampung, meneliti, 

dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat 

terhadap penyelenggaraan penyiaran. Penyelenggaraan penyiaran termasuk 

juga di dalamnya isi siaran atau berita. Kewenangan yang beririsan antara KPI 

dan Dewan Pers di bidang penyiaran akan membawa dampak dalam 

implementasi kedua peraturan tersebut dan berpotensi menimbulkan 

tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah. 

Secara terperinci, kewenangan mengelola aduan atau laporan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

No Kewenangan 
 
 

Lembaga K
P

I 
P

u
sa

t 

K
P

I 

D
ae

ra
h

 

D
ew

an
 

P
e

rs
 

P
P

N
S 

Keterangan 

MENGELOLA ADUAN ATAU LAPORAN 

1 

menampung, meneliti, dan 
menindaklanjuti aduan, 
sanggahan, serta kritik dan 
apresiasi masyarakat 
terhadap penyelenggaraan 
penyiaran 

X X   
Pasal 8 UU 
Penyiaran 

2 

Memberikan pertimbangan 
dan mengupayakan 
penyelesaian pengaduan 
masyarakat atas kasus-
kasus yang berhubungan 
dengan pemberitaan pers 

  X  Pasal 15 UU Pers 

3 

menerima laporan atau 
pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak 
pidana berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang 
ITE 

   X Pasal 43 UU ITE  
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4 

melakukan pemeriksaan 
atas kebenaran laporan 
atau keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana 
berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang ITE 

   X Pasal 43 UU ITE 

    

4. Kewenangan Menyusun dan Menetapkan Kebijakan terkait Penyiaran 

Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara KPI Pusat dan KPI 

Daerah juga membawa dampak pada potensi tumpang tindih kewenangan 

dalam hal menyusun peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) 

huruf b. Dengan pola kewenangan yang koordinatif dimana kedudukan KPI 

Pusat dan KPID adalah sama, maka baik KPI Pusat dan KPI Daerah dapat 

membuat atau menyusun peraturannya masing-masing. Hal ini tentu menjadi 

tidak efektif dimana memungkinkan aturan yang dibuat antara KPI Daerah 

yang satu akan berbeda dengan KPI Daerah lain.  

Dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran 

Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan KPI disebutkan 

bahwa: Rapat Koordinasi Nasional, sebagaimana disebutkan pada Pasal 52 

ayat (1) huruf e Peraturan ini, selanjutnya disebut Rakornas, merupakan 

forum tingkat nasional yang berfungsi untuk menetapkan Peraturan dan 

Keputusan berkenaan dengan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI. 

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan KPI ditetapkan dalam sidang Rakornas 

yang dihadiri baik oleh KPI Pusat maupun KPI Daerah. Jika memang pola 

kewenangan antara KPI Pusat dan KPI Daerah adalah koordinatif, seharusnya 

peraturan-peraturan KPI diberi judul “Peraturan Bersama KPI Pusat dan KPI 

Daerah”.  

Ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam menyusun dan 

menetapkan kebijakan antara KPI Pusat dan KPI Daerah dapat menimbulkan 

potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu pelaksanaan 

peraturan tersebut. Secara terperinci, kewenangan membuat peraturan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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No Kewenangan 
 
 

Lembaga K
P

I P
u

sa
t 

K
P

I 
D
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h
 

K
o

m
is

i 
In

fo
rm

as
i 

D
ew

an
 

P
e

rs
 

Keterangan 

MENYUSUN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN  

1 

Dalam menjalankan fungsinya KPI 
mempunyai wewenang 
menyusun peraturan dan 
menetapkan pedoman perilaku 
penyiaran 

X X   
Pasal 8 UU 
Penyiaran 

2 

Komisi Informasi bertugas 
menetapkan kebijakan umum 
pelayanan informasi publik dan 
menetapkan petunjuk 
pelaksanaan 

  X  
Pasal 26 UU 
KIP 

3 

Dewan Pers melaksanakan 
fungsi-fungsi sebagai berikut: 
menetapkan dan mengawasi 
pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik 

   X 
Pasal 15 UU 
Pers 

 

5. Kewenangan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan di bidang 

penyiaran 

Salah satu kewenangan KPI adalah memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran praturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program 

siaran  (Pasal 8 ayat 2 huruf d). Ketidak jelasan pola pembagian kewenangan 

antara KPI Pusat dan Daerah juga menimbulkan permasalahan dalam hal 

penjatuhan sanksi. Dalam hal apakah sanksi tersebut dijatuhkan oleh KPI Pusat 

atau KPI Daerah? 

Di dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 

02/P/KP/03/2012 tentang Standar Program Siaran disebutkan dalam Pasal 75 

bahwa program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 

Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI. Selanjutnya 

dalam Pasal 86 ayat 1 disebutkan bahwa penjatuhan setiap jenis sanksi 

administratif wajib dilakukan oleh KPI dalam rapat pleno. Keputusan 

penjatuhan sanksi administratif dibuat dalam surat Keputusan KPI (Pasal 89). 

Jika melihat ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPI ini dapat disimpulkan 
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tahapan pemberian sanksi administratif meliputi tahapan klarifikasi berupa 

sidang pemeriksaan pelanggaran, tahapan penjatuhan sanksi yang dilakukan 

dalam rapat pleno KPI, dan yang terakhir adalah tahap pemeriksaan keberatan 

bagi lembaga penyiaran yang terkena sanksi administratif. Penjatuhan  sanksi 

administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan Standar 

Program siaran dapat dilakukan di semua tingatan KPI baik di tingkat Pusat 

maupun Tingkat Provinsi (KPID). Dengan pola kewenangan yang koordinatif 

menimbulkan konsekuensi KPIP dan KPID ada dalam level yang sama dan tiap 

tahapan penjatuhan sanksi dilakukan di satu tingkatan yang sama. Hal ini rawan 

terhadap penyalahgunaan wewenang oleh KPI Pusat atau KPID yang 

mengakibatkan lembaga penyiaran enggan untuk mengajukan keberatan 

karena kurangnya jaminan kepastian hukum dan keadilan. 

Potensi irisan terkait dengan pemberian sanksi terjadi juga antara 

komisi penyiaran dan pemerintah dalam hal ini Menteri yang membidangi 

urusan kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Dalam Pasal 

60 ayat (5) UU Perfilman disebutkan bahwa: Lembaga sensor film dapat 

mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku 

kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Selanjutnya, dalam Pasal 8 

ayat 2 UU Penyiaran disebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang salah 

satunya memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman 

perilaku penyiaran serta standar program siaran.  

Film merupakan bagian dari penyiaran, dengan adanya ketentuan yang 

tumpang tindih dalam UU Penyiaran dan UU Perfilman terkait dengan sanksi 

dapat mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan ketentuan peraturan-

peraturan tersebut. Selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 

dalam hal siapa yang berwenang sesugguhnya di dalam memberikan sanksi jika 

suatu film melanggar peraturan yang berlaku. 

Secara terperinci, kewenangan memberikan sanksi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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No Kewenangan 
 
 

Lembaga K
P

I P
u

sa
t 

K
P
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ra
h

 

LS
F 

P
e

m
e

ri
n

ta
h

 Keterangan 

1 

Lembaga sensor film dapat 
mengusulkan sanksi administratif 
kepada Pemerintah terhadap 
pelaku kegiatan perfilman atau 
pelaku usaha perfilman yang 
melalaikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dan Pasal 7. 

X X 

 

X 

Pasal 60 ayat 
(5) UU No. 33 
Tahun 2009 
tentang 
Perfilman 

2 

memberikan sanksi terhadap 
pelanggaran peraturan dan 
pedoman perilaku penyiaran 
serta standar program siaran 

X X 

 

 

Pasal 8 ayat 
(2) huruf d UU 
No. 32 Tahun 
2002 tentang 
Penyiaran 

 

6. Kewenangan dalam pemberian izin terkait penyiaran 

Lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib 

mempunyai izin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No.32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa: “Sebelum 

menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin 

penyelenggaraan penyiaran”. Izin ini diberikan oleh negara kepada lembaga 

penyiaran dengan beberapa pertimbangan antara lain: a. masukan dan hasil 

evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;  b. rekomendasi kelayakan 

penyelenggaraan penyiaran dari KPI;  c. hasil kesepakatan dalam forum rapat 

bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan  

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas 

usul KPI. Lebih lanjut mengenai pemberian izin penyelenggaraan penyiaran ini 

diatur dalam beberapa peraturan pemerintah diantaranya adalah PP No. 50 

Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam salah satu 

ketentuannya yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan: 

(2) Untuk  memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran 

Swasta, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri 
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melalui KPI, dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) 

masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI, 

dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data 

teknik penyiaran. 

 

Dari ketentuan ini dapat kita simpulkan bahwa pengajuan 

permohonan izin penyelenggaraan penyiaran diajukan kepada 2 instansi yaitu 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI). Selanjutnya, kedua instansi tersebut akan memeriksa permohonan 

tersebut sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kementerian 

Komunikasi dan Informasi akan melakukan pemeriksaan kelengkapan 

persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran (Pasal 5 ayat (2) PP No.50 

Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta). Sedangkan pemeriksaan 

kelengkapan persyaratan program siaran akan dilakukan oleh KPI (Pasal 5 ayat 

(1) PP No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta). 

Prosedur pemberian izin dengan melibatkan 2 (dua) instansi ini dapat 

berakibat prosedur yang ditempuh oleh lembaga penyiaran menjadi panjang. 

Hal ini tidak sesuai dengan semangat simplifikasi pelayanan bagi publik. 

Walaupun ketika berbicara mengenai lembaga penyiaran, maka yang 

dibicarakan adalah izin usaha yang bernilai ekonomi tinggi namun bukan berarti 

prosedur yang harus dilewati lebih panjang dan lebih rumit. Oleh karena itu, 

perlu formulasi pemberian izin yang lebih efektif, cepat dan efisien. Secara 

terperinci potensi tumpang tindih kewenangan dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

No Kewenangan 
 
 

Lembaga K
P
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u
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D
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Keterangan 

1 
Izin dan perpanjangan izin 
penyelenggaraan penyiaran 
diberikan oleh negara setelah 

X X X 
  Pasal 33 ayat 

4 UU 
Penyiaran  
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memperoleh:  a. masukan dan 
hasil evaluasi dengar 
pendapat antara pemohon 
dan KPI;  b. rekomendasi 
kelayakan penyelenggaraan 
penyiaran dari KPI;  c. hasil 
kesepakatan dalam forum 
rapat bersama yang diadakan 
khusus untuk perizinan antara 
KPI dan Pemerintah; dan  d. 
izin alokasi dan penggunaan 
spektrum frekuensi radio oleh 
Pemerintah atas usul KPI 

 

Izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diberikan oleh Menteri untuk 
setiap jenis usaha: a. usaha 
pengedaran film; b. usaha 
ekspor film; dan/atau c. usaha 
impor film 

  X 

  
Pasal 14 ayat 
2 UU 
Perfilman No. 
33 Tahun 
2009 

 

Izin usaha diberikan oleh 
bupati atau walikota untuk 
setiap jenis usaha: a. usaha 
penjualan dan/atau 
penyewaan film; dan/atau b. 
usaha pertunjukan film 

   

 X 

 

 

Pembuatan film oleh pihak 
asing yang menggunakan 
lokasi di Indonesia dilakukan 
dengan izin Menteri. 

  X 

  
Pasal 22 ayat 
1 UU 
Perfilman 

 

Untuk memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran 
Lembaga Penyiaran Publik 
Lokal, Pemohon mengajukan 
permohonan izin tertulis 
kepada Menteri melalui KPI 
dengan mengisi formulir yang 
disediakan dan memenuhi 
persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 

X X X 

  

Pasal 8 ayat 
(3) PP No. 11 
Tahun 2005 

 

Lembaga  Penyiaran  Asing  
hanya  dapat  melakukan  
kegiatan  siaran secara  tidak  
tetap dan/atau kegiatan  

  X 

  
Pasal 3 PP 
No.49 Tahun 
2005 



PUSANEV B
PHN

78 
 

jurnalistik di Indonesia 
dengan  izin Menteri. 

 

Lembaga Penyiaran Asing 
yang melakukan kegiatan 
siaran secara  tidak tetap  dari  
Indonesia  dapat  membawa  
perangkat  pengiriman  dan 
penerima siaran ke satelit, 
setelah memperoleh izin 
Menteri. 

  X 

  

Pasal 4 PP No. 
49 Tahun 
2005 

 

Lembaga Penyiaran Asing 
dapat membuka kantor 
penyiaran asing atau 
menempatkan  koresponden  
untuk  melakukan  kegiatan 
jurnalistik di Indonesia  
dengan izin Menteri. 

  X 

  

Pasal 5 PP No 
49 Tahun 
2005 

 

Untuk  memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran 
Lembaga Penyiaran Swasta, 
Pemohon mengajukan 
permohonan izin tertulis 
kepada Menteri melalui KPI, 
dengan mengisi formulir yang 
disediakan dan memenuhi 
persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 

X X X 

  

Pasal 4 ayat 
(2) PP No. 50 
Tahun 2005 

 

Jasa tambahan penyiaran oleh 
Lembaga Penyiaran Swasta 
dapat dilakukan setelah 
memperoleh izin Menteri 

  X 

  
Pasal 22 ayat 
(1) PP No.50 
Tahun 2005 

 

Untuk  memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran  
Lembaga Penyiaran 
Komunitas, Pemohon 
mengajukan permohonan izin 
tertulis kepada Menteri 
melalui KPI dengan mengisi 
formulir yang disediakan dan 
memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah ini. 

X X X 

  

Pasal 8 ayat 
(2) PP No. 51 
Tahun 2005 
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Paling lambat 1 (satu) tahun 
sebelum berakhirnya izin 
penyelenggaraan penyiaran, 
Pemohon mengajukan 
permohonan perpanjangan 
izin tertulis kepada Menteri 
melalui KPI dengan mengisi 
formulir yang disediakan dan 
memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah ini. 

X X X 

  

Pasal 13 ayat 
(1) PP No. 51 
Tahun 2005 

 

Untuk memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran 
Lembaga Penyiaran 
Berlangganan, Pemohon 
mengajukan permohonan izin  
tertulis  kepada  Menteri  
melalui KPI  dengan  mengisi 
formulir  yang  disediakan  dan  
memenuhi  persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah ini. 

X X X 

  

Pasal 4 ayat 
(2) PP No. 52 
Tahun 2005 

 

Setiap film dan iklan film yang 
akan diedarkan dan/atau 
dipertunjukkan wajib 
memperoleh surat tanda lulus 
sensor 

   

X  
Pasal 57 ayat 
(1) UU 
Perfilman 

 

 

B. Hak dan Kewajiban 

Penilaian yang dilakukan terhadap hak dan kewajiban dilihat dari 2 (dua) 

sudut pandang yaitu hak dan kewajiban masyarakat dan juga negara. Potensi 

disharmoni antara hak dan kewajiban dalam norma yang diatur dalam suatu 

perundang-undangan dimungkinkan bisa terjadi jika terdapat pengaturan yang 

multitafsir atau juga inkonsisten.  

1. Hak dalam Kelompok Partisipasi Publik 

Secara terperinci hak-hak yang terdapat dalam kelompok peraturan 

perundang-undangan terkait dengan Partisipasi Publik dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini.   
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Jenis Hak Pasal Keterangan 

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Memberikan 
masukan 

Pasal 96 ayat (1) Masyarakat berhak memberikan masukan 
secara lisan dan/atau tertulis dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Memperoleh 
Informasi 

Pasal 4 ayat (1) Setiap Orang berhak memperoleh 
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini 

Memperoleh 
Informasi 

Pasal 4 ayat (2) huruf 
a 

Setiap Orang berhak: melihat dan 
mengetahui Informasi Publik; 

Memperoleh 
Informasi 

Pasal 4 ayat (2) huruf 
b 

Setiap Orang berhak: menghadiri 
pertemuan publik yang terbuka untuk 
umum untuk memperoleh Informasi 
Publik 

Memperoleh 
Informasi 

Pasal 4 ayat (2) huruf 
c 

Setiap Orang berhak: mendapatkan 
salinan Informasi Publik melalui 
permohonan sesuai dengan Undang-
Undang ini 

Menyebarkan 
Informasi  

Pasal 4 ayat (2) huruf 
d 

Setiap Orang berhak: menyebarluaskan 
Informasi Publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

Memperoleh 
informasi 

Pasal 4 ayat (3)  Setiap Pemohon Informasi Publik berhak 
mengajukan permintaan Informasi Publik 
disertai alasan permintaan tersebut. 

Mengajukan 
gugatan 

Pasal 4 ayat 4 Setiap Pemohon Informasi Publik berhak 
mengajukan gugatan ke pengadilan 
apabila dalam memperoleh Informasi 
Publik mendapat hambatan atau 
kegagalan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini 

Menolak 
memberikan 
Informasi 

Pasal 6 ayat 1 Badan Publik berhak menolak 
memberikan informasi yang dikecualikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Menolak 
memberikan 
informasi 

Pasal 6 ayat 2 Badan Publik berhak menolak 
memberikan Informasi Publik apabila 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Memberikan 
pendapat dan 
penilaian 

Pasal 30 ayat 4 Setiap Orang berhak mengajukan 
pendapat dan penilaian terhadap calon 
anggota Komisi Informasi sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (3) dengan disertai 
alasan 

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum 

Menyampaikan 
pendapat 

Pasal 2 ayat 1 Setiap warga negara, secara perorangan 
atau kelompok, bebas menyampaikan 
pendapat sebagai perwujudan hak dan 
tanggung jawab berdemokrasi dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara 

Menyampaikan 
pendapat 

Pasal 5 huruf a Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berhak untuk: a. 
mengeluarkan pikiran secara bebas 

Mendapat 
perlindungan 

Pasal 5 huruf b Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berhak untuk: b. 
memperoleh perlindungan hukum 

Menyampaikan 
pendapat  

Pasal 8 Masyarakat berhak berperan serta secara 
bertanggung jawab untuk berupaya agar 
penyampaian pendapat di muka umum 
dapat berlangsung secara aman, tertib, 
dan damai 

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 

Memilih jasa Pasal 13 ayat 1 Setiap Orang berhak menggunakan jasa 
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk 
pembuatan Tanda Tangan Elektronik 

Memiliki 
domain 

Pasal 23 ayat 1 Setiap penyelenggara negara, Orang, 
Badan Usaha, dan/atau masyarakat 
berhak memiliki Nama Domain 
berdasarkan prinsip pendaftar pertama 

Mengajukan 
gugatan 

Pasal 23 ayat 3 Setiap penyelenggara negara, Orang, 
Badan Usaha, atau masyarakat yang 
dirugikan karena penggunaan Nama 
Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, 
berhak mengajukan gugatan pembatalan 
Nama Domain dimaksud. 

Mengambil alih 
Nama Domain 

Pasal 24 ayat 2 Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan 
Nama Domain oleh masyarakat, 
Pemerintah berhak mengambil alih 
sementara pengelolaan Nama Domain 
yang diperselisihkan 

PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP 

Menjatuhkan 
sanksi 

Pasal 20 Putusan pengadilan yang membebankan 
pidana denda kepada Badan Publik 
sebagai badan Tata Usaha Negara tidak 
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mengurangi hak negara untuk 
menjatuhkan sanksi administratif 
terhadap Pejabat Publik berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan 

PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

Memilih Jasa Pasal 67 ayat 3 Pelaku Usaha yang telah memenuhi 
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berhak menggunakan Sertifikat 
Keandalan pada laman dan/atau Sistem 
Elektronik lainnya 

Memperoleh 
Pendapatan 

Pasal 81 ayat 1 Registri Nama Domain dan/atau Registrar 
Nama Domain berhak memperoleh 
pendapatan dengan memungut biaya 
pendaftaran dan/atau penggunaan Nama 
Domain dari Pengguna Nama Domain 

Perka Polri No.7 Tahun 2012 

Berkumpul dan 
berserikat 

Pasal 5 ayat 1 huruf a Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berhak untuk: a. 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dan pendapat dengan lisan atau 
tulisan; 

Mengeluarkan 
pendapat 

Pasal 5 ayat 1 huruf b Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berhak untuk: 
mengeluarkan pikiran secara bebas dan 
memperoleh perlindungan hukum 

Mengeluarkan 
pendapat 

Pasal 5 ayat 1 huruf c Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berhak untuk: 
mempunyai, mengeluarkan, dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati 
nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui 
media cetak maupun elektronik dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama, 
kesusilaan, ketertiban, kepentingan 
umum, dan keutuhan bangsa; 

Mengeluarkan 
pendapat 

Pasal 5 ayat 1 huruf d Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berhak untuk: 
mengajukan pendapat, permohonan, 
pengaduan, dan atau usulan kepada 
Pemerintah yang bersih, efektif, dan 
efisien, baik dengan lisan maupun tulisan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 

Mengeluarkan 
pendapat 

Pasal 5 ayat 1 huruf e Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berhak untuk: 
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mengeluarkan pikiran dengan lisan 
maupun tulisan secara bertanggung jawab 

Menindak 
terhadap 
pelanggaran 

Pasal 22 ayat 1 Terhadap penyampaian pendapat di muka 
umum yang melanggar ketentuan 
perundang-undangan, wajib dilakukan 
tindakan oleh pejabat Polri dengan 
menerapkan tindakan yang profesional, 
proporsional, prosedural dan dapat 
dipertanggungjawabkan 

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2015 

Pencantuman 
identitas  

Pasal 10 ayat 2 Instansi Penyelenggara Negara yang telah 
mendapatkan Tanda Terdaftar berhak 
mencantumkan Tanda Terdaftar tersebut 
pada setiap layanannya yang telah 
terdaftar 

  

 Dari hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam 

kelompok partisipasi publik yang berisikan norma mengenai hak baik itu hak 

warga negara maupun hak negara, ditemukan beberapa hak yang memiliki 

potensi disharmoni atau tumpang tindih sebagai berikut:   

a) Potensi Tumpang Tindih antara Hak Mengakses Informasi Publik 

dengan Hak Menolak Memberikan Informasi 

Potensi tumpang tindih dapat terjadi ketika terdapat dua 

peraturan perundang-undangan atau lebih yang mengatur objek yang 

sama.6  UU KIP di satu sisi memberikan hak bagi semua orang untuk 

melihat dan memperoleh informasi publik (Pasal 4 ayat (2) huruf a) 

namun di satu sisi juga memberikan hak bagi Badan Publik untuk 

menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6). Bunyi 

pasal ini di satu sisi dapat dipandang sebagai satu usaha untuk 

membuka ruang harmonisasi antara ketentuan pada UU KIP dengan 

                                                             
6 Myrna A.Safitri, “Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan: Tanggapan terhadap 
Metode dan Teknis AE untuk Tumpang Tindih dan Perbedaan peraturan”, disampaikan dalam 
Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 24 
Februari 2016. 
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peraturan perundang-undangan lainnya namun di satu sisi juga 

memungkinkan terjadinya kondisi dishamorni di antara peraturan 

perundang-undangan. Selain itu Pasal 17 UU KIP kemudian mengatur 

mengenai “informasi yang dikecualikan”, yang disebutkan pada Pasal 

6, secara sangat terperinci sehingga apa yang terjadi adalah undang-

undang pada mulanya membuka akses yang sebesar-besarnya kepada 

publik tetapi lalu memberikan pembatasan secara umum pada Pasal 4 

dan Pasal 6 dan kemudian memberikan pembatasan yang semakin 

terperinci pada Pasal 17 sehingga seolah-olah mementahkan 

ketentuan Pasal 6 ayat (1). Selain pengaturan mengenai informasi yang 

dikecualikan, juga terdapat ketentuan mengenai informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9) dan informasi 

yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). Seluruh ketentuan dalam UU 

KIP ini mengatur objek yang sama yaitu mengenai informasi publik 

sehingga sangat besar kemungkinan disharmoni dengan peraturan 

perundang-undangan lain yang mengatur objek serupa.  

Potensi disharmoni yang terjadi terkait dengan objek informasi 

publik ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lain 

termasuk peraturan internal di suatu badan publik. Sebagai contoh, 

Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan PN RI 

mengatur bahwa informasi yang dikecualikan meliputi: 

a) Surat Izin Perceraian; 

b) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian; 

c) Surat Cerai; 

d) Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan 

tidak hormat; 

e) Perselisihan/Sengketa Kepegawaian; 

f) Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan; 

g) SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS; 
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h) Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses; 

i) Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya; 

j) Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK); 

k) Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 

l) Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut 

sifatnya dirahasiakan; 

m) Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan atau 

dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan 

Pelayanan Informasi. 

Beberapa informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang 

dikecualikan dalam Peraturan Kepala BPN (PerKaBPN) ini tidak sesuai 

dengan ketentuan yang ada di dalam UU KIP. Sebagai contoh, UU KIP 

menyatakan bahwa hasil keputusan Badan Publik dan 

pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen 

pendukungnya, serta  rencana kerja proyek termasuk di dalamnya 

perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik merupakan informasi 

publik yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, dan 

d). Sementara itu PerKaBPN menggolongkan Pemberhentian dalam 

Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat, 

Perselisihan/Sengketa Kepegawaian, SK Hukuman Jabatan/Hukuman 

Disiplin PNS (termasuk bentuk keputusan Badan Publik), Daftar Isian 

Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan 

(termasuk bentuk rencana kerja dan perkiraan pengeluaran tahunan 

Badan Publik) sebagai informasi yang dikecualikan sehingga 

bertentangan dengan ketentuan dalam UU KIP.  

Dalam hal ini, keberadaan ketentuan Pasal 19 UU KIP yang 

membebankan kewajiban bagi Pejabat Pengelola Informasi Publik 

untuk melakukan pengujian konsekuensi sebagai dasar menetapkan 
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informasi yang dikecualikan di suatu Badan Publik menjadi krusial 

untuk meminimalisir potensi disharmoni pada peraturan-peraturan 

internal Badan Publik, meski hal ini pun tidak dapat sepenuhnya 

menghapus potensi disharmoni terkait objek informasi publik.  

Rumusan antarpasal dalam UU KIP, khususnya yang mengatur 

mengenai informasi yang wajib disediakan maupun yang dikecualikan 

perlu dilakukan secara lebih cermat untuk menekan potensi 

disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain sampai ke 

titik terendah.  

b) Potensi Tumpang Tindih antara Hak Mengeluarkan Pendapat dengan 

Hak atas perlindungan diri pribadi  

Semua aturan mengenai hak mengeluarkan pendapat tersebut 

bersumber pada UUDNRI Tahun 1945, Perubahan kedua sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 28E ayat 2 yang menyatakan, “setiap orang 

berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran 

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selanjutnya ayat 3 

menegaskan lagi bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”   

Dalam ketentuan Pasal 23 (ayat 2) UU No.39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang bebas 

mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai 

hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun 

media cetak eletronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, 

kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”  

Selain menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, rezim 

hukum hak asasi manusia juga menjamin hak individu atas 

kehormatan atau reputasi (right to honour or reputation). Dalam hak 

asasi manusia, hak atas kehormatan dan reputasi ini dimasukkan ke 

dalam bagian hak-hak privasi (privacy rights). Dalam Perubahan kedua 

UUD 1945, hak atas kehormatan atau reputasi ini telah pula mendapat 
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perlindungan konstitusionalitasnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 

28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang 

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak 

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.  Hak 

atas kehormatan dan reputasi ini mendapat penegasan lagi, di dalam 

Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.  

Dalam kelompok partisipasi publik, hak mengeluarkan 

pendapat sebagai hak warga negara diatur dalam beberapa peraturan 

antara lain di UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 

Umum, UU KIP dan juga UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Pertentangan hak ini terjadi manakala disandingkan 

dengan hak atas perlindungan pribadi sebagaimana dijadikan salah 

satu ketentuan norma dalam Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa 

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ketentuan 

dalam pasal ini sering digunakan sebagai dasar kriminalisasi atas 

perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan di 

dunia maya.  Kriminalisasi atas perbuatan pencemaran nama 

baik,  penghinaan, hasutan, dan menyebarkan kabar bohong 

merupakan upaya Negara melakukan perlindungan terhadap reputasi 

atau nama baik orang maupun lembaga. Kriminalisasi atas perbuatan-

perbuatan tersebut tertuang mulai dari Pasal 310, 311 dan 316 KUHP, 

207 dan 208 KUHP hingga Pasal 154-156 KUHP dan Pasal 160-161 

KUHP.  
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Perlindungan yang diberikan dalam KUHP, UU ITE atapun UU 

Pers tersebut bukan hanya reputasi orang, pejabat, lembaga dan 

simbol negara, tetapi mencegah penghasutan dan kebencian terhadap 

golongan penduduk, dan pemerintah. Sekarang pun delik pencemaran 

nama baik dan penghinaan tersebut lebih sering disalahgunakan untuk 

memberangus kebebesan berekspresi dan menyatakan pendapat. 

Begitu mudah wartawan atau media dilaporkan ke polisi dengan 

tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan. Tidak 

mengherankan apabila kecenderungan ini mendapat perhatian dari 

Komite Hak Asasi Manusia PBB. Menurut Komite Hak Asasi Manusia 

PBB, yang memantau hampir diseluruh dunia gejala tersebut, telah 

terjadi: “the abuse of legal provisions on criminal libel”.  Maka untuk 

alasan inilah, dewasa ini, sudah semakin banyak negara-negara yang 

telah meninggalkan tindak pidana menyerang reputasi dan 

kehormatan; mereka telah menghapus defamation, slander, insult, 

false news (kabar bohong) sebagai tindak pidana dalam hukum 

pidananya. 

 

2. Hak dalam Kelompok Penyiaran  

Di dalam analisis dan evaluasi terhadap peraturan yang terdapat 

dalam kelompok penyiaran, terdapat 6 hak yang berpotensi tumpang tindih 

dalam pengaturan dan penegakannya ketika tidak dimaknai secara benar. 

Sebagaimana digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

HAK 

Hak Jawab (Pasal 50 ayat 4 UU 
Penyiaran) 

Kebebasan Pers (Pasal 4 
ayat 1 UU Pers) 

Hak Mencari dan menyebarkan 
informasi (Pasal 4 ayat 3 UU Pers) 

Hak Tolak (Pasal 4 ayat 4 UU Pers) 

Hak Mendirikan Perusahaan (Pasal 9 
ayat 1 UU Pers) 

Hak Memungut Iuran (Pasal 26 PP 
Lembaga Penyiaran Berlangganan) 
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Secara terperinci hak-hak yang terdapat dalam kelompok peraturan 

perundang-undangan terkait dengan Partisipasi Publik dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini.   

Jenis Hak Pasal Keterangan 

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
Hak Jawab Pasal 50 ayat 4 KPI wajib meneruskan aduan kepada 

lembaga penyiaran yang 
bersangkutan dan memberikan 
kesempatan hak jawab 

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 
Kemerdekaan pers Pasal 4 ayat 1 Kemerdekaan pers dijamin sebagai 

hak asasi warga negara 
Mencari dan 
menyebarkan 
informasi  

Pasal 4 ayat 3 Untuk     menjamin     kemerdekaan     
pers,     pers     nasional     mempunyai 
hak mencari, memperoleh, dan 
menyebarluaskan gagasan dan 
informasi 

Hak Tolak Pasal 4 ayat 4 Dalam mempertanggungjawabkan   
pemberitaan   di   depan  hukum, 
wartawan mempunyai Hak Tolak. 

Mendirikan 
perusahaan 

Pasal 9 ayat 1 Setiap warga negara Indonesia dan 
negara berhak mendirikan perusahaan 
pers 

PP No. 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan 
Memungut iuran Pasal 26 Lembaga Penyiaran Berlangganan 

berhak memungut iuran 
berlangganan 

 

 

 

3. Kewajiban dalam Kelompok Partisipasi Publik 

Di dalam analisis dan evaluasi terhadap peraturan yang terdapat 

dalam kelompok penyiaran terdapat 14 kewajiban yang berhasil dipetakan. 

Kewajiban tersebut adalah: 

a. Kewajiban mengelola informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik)  

b. Kewajiban mencantumkan sumber informasi (UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik) 
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c. Kewajiban memberikan informasi (UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik) 

d. Kewajiban membuat pertimbangan tertulis (UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik) 

e. Kewajiban membuka akses terhadap informasi (UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik) 

f. Kewajiban menetapkan standar penyelenggaraan (PP No. 82 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik) 

g. Kewajiban menghormati hak orang lain (UU No.9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan menyampaikan pendapat) 

h. Kewajiban memberikan jaminan perlindungan (UU No.9 Tahun 1998 

tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat) 

i. Mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku (UU No. 11 Tahun 

2008 tentang ITE) 

j. Kewajiban mengelola laporan atau aduan (UU No.9 Tahun 1998 

tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat) 

k. Kewajiban menjaga kepentingan umum (UU No. 11 Tahun 2008 

tentang ITE) 

l. Kewajiban melakukan pendaftaran (PP No. 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik) 

m. Kewajiban mendapat perlakuan yang sama (PP No. 82 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik) 

n. Kewajiban menerapkan tata kelola yang transparan (PP No. 82 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik) 

 

Secara terperinci kewajiban yang terdapat dalam kelompok peraturan 

perundang-undangan terkait dengan Partisipasi Publik dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini.   

 

Jenis Kewajiban Pasal Keterangan 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
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Mengelola informasi  Pasal 5 ayat 1 Pengguna Informasi Publik wajib 
menggunakan Informasi Publik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

Mencantumkan 
sumber informasi 

Pasal 5 ayat 2 Pengguna Informasi Publik wajib 
mencantumkan sumber dari mana ia 
memperoleh Informasi Publik, baik yang 
digunakan untuk kepentingan sendiri 
maupun untuk keperluan publikasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Memberikan 
informasi 

Pasal 7 ayat 1 Badan Publik wajib menyediakan, 
memberikan dan/atau menerbitkan 
Informasi Publik yang berada di bawah 
kewenangannya kepada Pemohon 
Informasi Publik, selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

Memberikan 
informasi 

Pasal 7 ayat 2 Badan Publik wajib menyediakan 
Informasi Publik yang akurat, benar, dan 
tidak menyesatkan 

Membuat 
pertimbangan tertulis 

Pasal 7 ayat 4 Badan Publik wajib membuat 
pertimbangan secara tertulis setiap 
kebijakan yang diambil untuk memenuhi 
hak setiap Orang atas Informasi Publik 

Memberikan 
informasi 

Pasal 9 ayat 1 Setiap Badan Publik wajib 
mengumumkan Informasi Publik secara 
berkala. 

Memberikan 
Informasi 

Pasal 10 ayat 1 Badan Publik wajib mengumumkan 
secara serta merta suatu informasi yang 
dapat mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum 

Memberikan 
informasi 

Pasal 11 ayat 1 Badan Publik wajib menyediakan 
Informasi Publik setiap saat 

Memberikan 
informasi 

Pasal 12 ayat 1 Setiap tahun Badan Publik wajib 
mengumumkan layanan informasi 

Membuka akses 
terhadap informasi 

Pasal 17 ayat 1 Setiap Badan Publik wajib membuka 
akses bagi setiap Pemohon Informasi 
Publik untuk mendapatkan Informasi 
Publik, kecuali ... 

Melakukan pengujian Pasal 19 Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di setiap Badan Publik 
wajib melakukan pengujian tentang 
konsekuensi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 dengan saksama dan 
penuh ketelitian sebelum menyatakan 
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Informasi Publik tertentu dikecualikan 
untuk diakses oleh setiap Orang 

Mengelola 
permohonan 
informasi 

Pasal 22 ayat 2 Badan Publik wajib mencatat nama dan 
alamat Pemohon Informasi Publik, 
subjek dan format informasi serta cara 
penyampaian informasi yang diminta 
oleh Pemohon Informasi Publik 

Mengelola 
permohonan 
informasi 

Pasal 22 ayat 3 Badan Publik yang bersangkutan wajib 
mencatat permintaan Informasi Publik 
yang diajukan secara tidak tertulis. 

Mengelola 
permohonan 
informasi 

Pasal 22 ayat 7 
huruf b 

Badan Publik wajib memberitahukan 
Badan Publik yang menguasai informasi 
yang diminta apabila informasi yang 
diminta tidak berada di bawah 
penguasaannya dan Badan Publik yang 
menerima permintaan mengetahui 
keberadaan informasi yang diminta 

Memberikan salinan 
putusan 

Pasal 46 ayat 4 Komisi Informasi wajib memberikan 
salinan putusannya kepada para pihak 
yang bersengketa 

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat 

Menghormati hak 
orang lain 

Pasal 6 Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk: 
menghormati hak-hak dan kebebasan 
orang lain;  
b. menghormati aturan-aturan moral 
yang diakui umum; c. menaati hukum 
dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; d. menjaga dan 
menghormati keamanan dan ketertiban 
umum; dan e. menjaga keutuhan 
persatuan dan kesatuan bangsa 

Memberikan jaminan 
perlindungan 

Pasal 7 aparatur pemerintah berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk: a. melindungi 
hak asasi manusia; b. menghargai asas 
legalitas; c. menghargai prinsip praduga 
tidak bersalah; dan d. menyelenggarakan 
pengamanan  

Menyampaikan 
informasi 

Pasal 10 ayat 1 Penyampaian pendapat di muka umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
wajib diberitahukan secara tertulis 
kepada Polri. 

Mematuhi peraturan Pasal 12 ayat 1 Penanggungjawab kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan 
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Pasal 11 wajib bertanggungjawab agar 
kegiatan tersebut terlaksana secara 
aman, tertib, dan damai 

Mengelola aduan Pasal 13 ayat 1 Setelah menerima surat pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
Polri wajib: a. segera memberikan surat 
tanda terima pemberitahuan; b. 
berkoordinasi dengan penanggung jawab 
penyampaian pendapat di muka umum; 
c. berkoordinasi dengan pimpinan 
instansi/lembaga yang akan menjadi 
tujuan penyampaian pendapat; d. 
mempersiapkan pengamanan tempat, 
lokasi, dan rute 

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 

Memberikan jaminan 
perlindungan 

Pasal 12 ayat 1 Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda 
Tangan Elektronik berkewajiban 
memberikan pengamanan atas Tanda 
Tangan Elektronik yang digunakannya 

Memenuhi standar 
penyelenggaraan 

Pasal 16 ayat 1 Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik 
wajib mengoperasikan Sistem Elektronik 
yang memenuhi persyaratan minimum 

Beritikad baik Pasal 17 ayat 2 Para pihak yang melakukan Transaksi 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib beritikad baik dalam 
melakukan interaksi dan/atau 
pertukaran Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik selama 
transaksi berlangsung 

Memberikan jaminan  
perlindungan 

Pasal 40 ayat 3 Pemerintah menetapkan instansi atau 
institusi yang memiliki data elektronik 
strategis yang wajib dilindungi 

Menjaga kepentingan 
umum 

Pasal 43 ayat 4 penyidik wajib menjaga terpeliharanya 
kepentingan pelayanan umum. 

Mematuhi prosedur Pasal 43 ayat 6 penyidik melalui penuntut umum wajib 
meminta penetapan ketua pengadilan 
negeri setempat dalam waktu satu kali 
dua puluh empat jam 

PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP 

Membuat 
pertimbangan tertulis 

Pasal 2 ayat 1 Dalam hal ada permintaan Informasi 
Publik oleh Pemohon Informasi Publik, 
Badan Publik wajib membuat 
pertimbangan tertulis atas setiap 
kebijakan yang diambil untuk memenuhi 
hak setiap Pemohon Informasi Publik 
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PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

Melakukan 
pendaftaran 

Pasal 5 Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 
pelayanan publik wajib melakukan 
pendaftaran 

Memperoleh 
perlakuan yang sama 

Pasal 6 ayat 2 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
memastikan netralitas teknologi dan 
kebebasan memilih dalam penggunaan 
Perangkat Keras 

Memberikan jaminan 
perlindungan 

Pasal 9 ayat 1 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
menjamin kerahasiaan kode sumber 
Perangkat Lunak yang digunakan 

Memenuhi standar Pasal 10 ayat 2 Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian 

Memberikan jaminan 
perlindungan 

Pasal 12 ayat 1 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
menjamin: a. tersedianya perjanjian 
tingkat layanan; b. tersedianya perjanjian 
keamanan informasi terhadap jasa 
layanan Teknologi Informasi yang 
digunakan; dan c. keamanan informasi 
dan sarana komunikasi internal yang 
diselenggarakan 

Menerapkan 
manajemen resiko 

Pasal 13 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
menerapkan manajemen risiko terhadap 
kerusakan atau kerugian yang 
ditimbulkan 

menetapkan standar Pasal 14 ayat 1 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
memiliki kebijakan tata kelola, prosedur 
kerja pengoperasian, dan mekanisme 
audit yang dilakukan berkala terhadap 
Sistem Elektronik 

Menerapkan tata 
kelola yang 
transparan 

Pasal 16 ayat 1 Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 
pelayanan publik wajib menerapkan tata 
kelola yang baik dan akuntabel 

Memberikan jaminan 
perlindungan  

Pasal 17 ayat 2 Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 
pelayanan publik wajib menempatkan 
pusat data dan pusat pemulihan bencana 
di wilayah Indonesia untuk kepentingan 
penegakan hukum, perlindungan, dan 
penegakan kedaulatan negara terhadap 
data warga negaranya 

Menggunakan nama 
domain yang sesuai 

Pasal 79 ayat 2 Instansi wajib menggunakan Nama 
Domain sesuai dengan nama Instansi 
yang bersangkutan. 

Perka Polri Nomor 7 Tahun 2012 
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Menghormati hak 
orang lain 

Pasal 5 ayat 2 Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berkewajiban 
untuk: a. menghormati hak asasi 
manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara 

Mematuhi peraturan 
yang berlaku 

Pasal 5 ayat 2 Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berkewajiban 
untuk: b.tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan dan ketertiban umum dalam 
masyarakat demokratis 

Menghormati hak 
orang lain 

Pasal 5 ayat 2 Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berkewajiban 
untuk: c. menghormati hak-hak dan 
kebebasan orang lain, menghormati 
aturanaturan moral yang diakui umum, 
menaati hukum dan ketentuan peratuan 
perundang-undangan yang berlaku, 
menjaga dan menghormati keamanan 
dan ketertiban umum, dan menjaga 
keutuhan persatuan dan kesatuan 
bangsa; 

Mematuhi peraturan 
yang berlaku 

Pasal 5 ayat 2 Warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berkewajiban 
untuk: d. berperan serta agar 
penyampaian pendapat di muka umum 
dapat berlangsung secara aman, tertib 
dan damai 

Melaksanakan sesuai 
prosedur 

Pasal 6 Penyelenggara kegiatan penyampaian 
pendapat di muka umum berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk: a. 
memberitahukan secara tertulis kepada 
kepolisian setempat sebelum 
pelaksanaan kegiatan penyampaian 
pendapat di muka umum; b. melakukan 
koordinasi dengan aparat dan lembaga 
terkait demi kelancaran dan 
pengamanan kegiatan penyampaian 
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pendapat di muka umum; dan c. 
melaksanakan kegiatan penyampaian 
pendapat di muka umum dengan cara 
yang tidak menggangu keamanan dan 
ketertiban umum, keselamatan dan 
kelancaran arus lalu lintas. 

Memberikan 
perlindungan 

Pasal 9 Dalam pelaksanaan penyampaian 
pendapat di muka umum oleh warga 
negara, pejabat Polri berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk: a. 
memberikan pelayanan secara 
profesional; b. menjunjung tinggi HAM; 
c. menghargai asas legalitas; d. 
menghargai prinsip praduga tidak 
bersalah; dan e. menyelenggarakan 
pengamanan 

Mematuhi prosedur Pasal 15 Dalam hal terjadi perubahan rencana 
kegiatan mengenai tempat, waktu dan 
rute, maka peserta wajib 
memberitahukan kepada petugas Polri 

Mematuhi prosedur Pasal 17 ayat 1 Kesatuan Polri yang mengeluarkan STTP 
wajib melakukan pendokumentasian 

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2015 

Mematuhi prosedur Pasal 6 ayat 2 Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik 
wajib melakukan pemutakhiran data 
pendaftaran Sistem Elektronik 

 

 

 

 

4. Kewajiban dalam Kelompok Penyiaran 

Secara terperinci kewajiban yang terdapat dalam kelompok peraturan 

perundang-undangan terkait dengan Penyiaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini.   

Jenis Kewajiban Pasal Keterangan 

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
Memberikan informasi 
yang layak dan benar 

Pasal 8 ayat (3) huruf a KPI mempunyai tugas dan 
kewajiban: menjamin masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang 
layak dan benar sesuai dengan hak 
asasi manusia 
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Membantu mengatur 
infrastruktur penyiaran 

Pasal 8 ayat (3) huruf b KPI mempunyai tugas dan 
kewajiban: ikut membantu 
pengaturan infrastruktur bidang 
penyiaran 

Membangun iklim 
persaingan yang sehat 

Pasal 8 ayat (3) huruf c KPI mempunyai tugas dan 
kewajiban: ikut membangun iklim 
persaingan yang sehat 
antarlembaga penyiaran dan 
industri terkait 

Memelihara tatanan 
informasi nasional 

Pasal 8 ayat (3) huruf d KPI mempunyai tugas dan 
kewajiban: memelihara tatanan 
informasi nasional yang adil, 
merata, dan seimbang 

Menindaklanjuti aduan Pasal 8 ayat (3) huruf e KPI mempunyai tugas dan 
kewajiban: menampung, meneliti, 
dan menindaklanjuti aduan, 
sanggahan, serta kritik dan 
apresiasi masyarakat terhadap 
penyelenggaraan penyiaran 

Mengembangkan SDM Pasal 8 ayat (3) huruf f KPI mempunyai tugas dan 
kewajiban: menyusun perencanaan 
pengembangan sumber daya 
manusia yang menjamin 
profesionalitas di bidang penyiaran 

Membuat kode etik 
dan tata tertib 

Pasal 24 ayat 1 Lembaga Penyiaran Komunitas 
wajib membuat kode etik dan tata 
tertib untuk diketahui oleh 
komunitas dan masyarakat lainnya 

Menindaklanjuti aduan 
pelanggaran kode 
etik/tata tertib 

Pasal 24 ayat 2 Dalam hal terjadi pengaduan dari 
komunitas atau masyarakat lain 
terhadap pelanggaran kode etik 
dan/atau tata tertib, Lembaga 
Penyiaran Komunitas wajib 
melakukan tindakan sesuai dengan 
pedoman dan ketentuan yang 
berlaku 

Mengembangkan 
penyiaran nasional 

Pasal 52 Setiap warga negara Indonesia 
memiliki hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab dalam berperan 
serta mengembangkan 
penyelenggaraan penyiaran 
nasional 

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 
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Menghormati norma-
norma yang berlaku di 
masyarakat 

Pasal 5 ayat (1) Pers   nasional   berkewajiban   
memberitakan   peristiwa   dan   
opini dengan menghormati norma-
norma agama dan rasa kesusilaan 
masyarakat serta asas praduga tak 
bersalah. 

Melayani hak jawab Pasal 5 ayat 2 Pers wajib melayani Hak Jawab 
Melayani hak tolak Pasal 5 ayat 3 Pers wajib melayani Hak Tolak 
PP No. 12 Tahun 2005 
Menyampaikan 
Laporan Keuangan dan 
Mengumumkan di 
Media Massa 

Pasal 38 Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah berakhirnya tahun 
anggaran, RRI wajib memberikan 
laporan keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan 
diumumkan melalui media massa. 

PP No. 50 Tahun 2005 
Memperoleh izin  Pasal 4 ayat 1 Sebelum menyelenggarakan 

kegiatan, Lembaga Penyiaran 
Swasta wajib memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran. 

Pelaporan Modal 
dalam transaksi saham 
WNA/BHA 

Pasal 28 ayat 2 Dalam hal warga negara asing  
dan/atau badan hukum asing 
melakukan transaksi saham 
Lembaga Penyiaran Swasta melalui 
bursa efek, kewajiban  
pelaporan pemodal kepada 
otoritas pasar modal dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
di bidang pasar modal dan 
tembusannya disampaikan kepada 
Menteri 

PP No. 51 Tahun 2005 
Memperoleh Izin Pasal 8 ayat 1 Sebelum menyelenggarakan 

kegiatan, Lembaga Penyiaran  
Komunitas wajib memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran 

Membayar biaya-biaya 
yang timbul dalam 
perizinan 

Pasal 14 ayat 1 Lembaga Penyiaran Komunitas 
wajib membayar biaya izin  
penyelenggaraan penyiaran  dan 
biaya hak penggunaan  
frekuensi serta perpanjangannya 
melalui kas negara. 

Mengklasifikasikan 
siaran 

Pasal 20 Lembaga Penyiaran Komunitas 
wajib membuat klasifikasi acara  
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siaran dengan mematuhi Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran yang ditetapkan 
oleh KPI. 

Melakukan ralat atas 
isi siaran 

Pasal 24 ayat 1 Lembaga Penyiaran Komunitas 
wajib melakukan ralat  
apabila isi siaran dan/atau berita 
diketahui terdapat  
kekeliruan dan/atau kesalahan atas 
isi siaran dan/atau  
berita yang disiarkan 

Menyimpan materi 
siaran 

Pasal 26 ayat 1 Lembaga Penyiaran Komunitas 
wajib menyimpan bahan  
atau materi siaran paling sedikit 
untuk jangka waktu 1  
(satu) tahun setelah disiarkan. 

Membuat kode etik 
dan tata tertib  

Pasal 28 ayat 2 Lembaga Penyiaran Komunitas 
wajib membuat kode etik  
dan tata tertib untuk diketahui oleh 
komunitas dan  
masyarakat lainnya 

Wajib menindaklanjuti 
aduan pelanggaran 
kode etik  

Pasal 29 ayat 2 Lembaga Penyiaran Komunitas 
wajib memperhatikan dan  
mengambil tindakan atas 
pengaduan pelanggaran kode etik 
dan atau tata tertib yang diajukan 
masyarakat sesuai  
dengan pedoman dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

Mentaati rencana 
dasar teknik penyiaran 

Pasal 35 ayat 1 Lembaga Penyiaran Komunitas 
wajib menatati rencana  
dasar teknik penyiaran 

Menyampaikan 
laporan 
Penyelenggaraan   

Pasal 39 ayat 1 Setiap tahun Lembaga Penyiaran 
Komunitas wajib  
menyampaikan laporan 
penyelenggaraan siaran kepada  
Menteri, KPI, dan komunitasnya. 

PP No. 52 Tahun 2005 
Memperoleh izin Pasal 4 ayat 1 Sebelum menyelenggarakan  

kegiatan,  Lembaga  Penyiaran  
Berlangganan  wajib memperoleh  
izin penyelenggaraan penyiaran. 

Uji Coba Siaran Pasal 7 ayat 1 Lembaga Penyiaran  Berlangganan  
wajib  melalui  masa  uji  coba 
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siaran  paling  lama  6  (enam)  
bulan  untuk  jasa  penyiaran 
berlangganan radio dan paling  
lama 1  (satu)  tahun untuk jasa 
penyiaran berlangganan televisi, 
sebelum memperoleh izin tetap 
penyelenggaraan penyiaran dari 
Menteri 

Wajib menerima 
permohonan 
berlangganan 

Pasal 16 Lembaga  Penyiaran Berlangganan 
wajib memenuhi  setiap 
permohonan calon pelanggan 
penyiaran berlangganan yang telah 
memenuhi  syarat  berlangganan  
sepanjang  sistem  dan  jaringan 
untuk menyelenggarakan siaran 
berlangganan tersedia.  

Menyediakan sarana 
dan prasarana 

Pasal 17 Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  
wajib  menyediakan perangkat 
penerima siaran dan perangkat 
terminal yang terkait  
untuk  menyelenggarakan  
penyiaran  berlangganan,  
dilaksanakan  oleh  instalatur  yang  
memenuhi  syarat  sesuai  
ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku.  

 

 

 

 

 

 

C. Perlindungan  

1. Potensi Tumpang tindih antara Perlindungan terhadap rahasia negara 

dengan keterbukaan informasi masyarakat   

Pada hakekatnya, semua individu memerlukan informasi karena 

informasi dapat menjadi pijakan pemikiran dan penentuan suatu tindakan. 

Secara yuridis formal, legalisasi akses informasi bagi warganegara Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 f. "Bahwa, setiap orang 
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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." Dengan 

adanya UU Keterbukaan Informasi Publik makin membuka kesempatan bagi 

masyarakat untuk melakukan kontrol langsung terhadap jalannya 

pemerintahan.  

Secara mendasar, dalam sebuah informasi terkandung adanya nilai 

yang dapat diukur oleh orang yang mengelolanya. Nilai tersebut relatif 

berbeda, bergantung pada kepentingan maupun kemampuan dari sang 

pengelola informasi tersebut. Hal ini menyebabkan perlakuan berbeda 

terhadap masing-masing informasi tersebut. Oleh karena itu menurut 

sifatnya, informasi diklasifikasikan menjadi informasi yang dapat dibuka 

kepada publik dan informasi yang harus ditutup (informasi yang dikecualikan).  

Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik ini menimbulkan 

dilema atau berpotensi tumpang tindih terhadap prinsip pertahanan dan 

keamanan negara terutama dari segi Rahasia Negara. Konsep perlindungan 

terhadap rahasia negara juga penting untuk dirumuskan dalam dalam rangka 

penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, dengan tetap berdasar 

pada kerangka demokratisasi. Adanya pedoman yang dapat dijadikan ukuran 

oleh seluruh rakyat Indonesia dalam menilai rasionalitas penyelenggaraan 

Rahasia Negara, menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar 

lagi. Agar tercipta suatu sistem penyelenggaraan negara yang akuntable. 

Sistem informasi nasional mengatur ketentuan-ketentuan mengenai akses 

Rahasia Negara, termasuk di antaranya adanya pengecualian pelaksanaan hak 

dan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi.  

Oleh karena itu perlu kajian mendalam mengenai kebutuhan akan 

pengaturan mengenai perlindungan rahasia negara mengingat akan 

berpotensi tumpang tindih dengan aturan mengenai keterbukaan informasi 

publik yang sudah diatur dalam UU tersendiri. 
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2. Potensi tumpang tindih antara perlindungan kekayaan intelektual dengan 

perlindungan nama domain 

Pengaturan perlindungan nama domain disebutkan dalam Pasal 23 jo 

Pasal 24 UU ITE. Pasal 23 UU ITE menyebutkan bahwa: 

1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau 
masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip 
pendaftar pertama. 
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus di dasarkan pada itikad baik, tidak melanggar 
prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang 
lain. 
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau 
masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara 
tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan 
Nama Domain dimaksud. 

  

Sedangkan, Pasal 24 UU ITE menyebutkan: 

(1) Pengelola Nama Domain adalah, Pemerintah dan/atau 
masyarakat. 
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh 
masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara 
pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan. 
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan 
Nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

  
Potensi tumpang tindih terjadi antara nama domain dan hak kekayaan 

intelektual terutama dengan hak atas merek. Perlindungan untuk hak atas merek 

dan nama domian dilakukan melalui sistem pendaftaran yang menganut first to 

file principle, dimana pendaftaran didasarkan pada sistem pendaftar pertama. 

Perlindungan nama domain diatur dalam UU ITE sedangkan perlindungan hak 

atas merek diatur dalam UU Merek. Pendaftaran nama domain sebagaimana 

diatur dalam Pasal 80 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 dilakukan oleh Registri Nama 

Domain dan Registrar Nama Domain atas permohonan Pengguna Nama Domain. 
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Dalam Pasal 1 angka 29 dan angka 30 disebutkan Registri Nama Domain adalah 

penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, 

pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama 

Domain. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat 

yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain. Pendaftaran hak atas merek 

menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual).  

Persyaratan yang ditentukan dalam proses permohonan pendaftaran 

keduanya juga ditetapkan secara berbeda. Permohonan pendaftaran nama 

domain dipersyaratkan antara lain: sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan itikad baik 

(Pasal 77 ayat 2 PP No. 82 Tahun 2012). Hak atas merek lebih ketat 

persyaratannya, meliputi 2 persyaratan yaitu persyaratan administratif dan 

persyaratan substantif. Persyaratan administratif meliputi kelengkapan berkas-

berkas terkait dengan pengajuan permohonan. Sedangkan persyaratan substantif 

antara lain: suatu merek yang didaftarkan harus dengan itikad baik, tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas 

agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; memiliki daya pembeda; tidak menjadi 

milik umum; dan bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang 

atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 

 

3. Potensi Tumpang Tindih antara Perlindungan Pers dengan Perlindungan 

Rakyat 

Pers baik media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan 

salah satu sarana yang mendukung Pasal 28 UUDNRI Tahun 1945 yang 

menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan. Sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat 

adalah kemerdekaan pers. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pers 

disebutkan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara. 

Dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa Yang  dimaksud  dengan  
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"kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak  asasi   warga   negara"   adalah   

bahwa   pers   bebas   dari   tindakan pencegahan,     pelarangan,     dan     atau     

penekanan     agar   hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. 

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran  akan  

pentingnya   penegakan   supremasi  hukum  yang dilaksanakan  oleh  

pengadilan,  dan  tanggung  jawab  profesi  yang dijabarkan dalam  Kode  Etik  

Jurnalistik  serta  sesuai  dengan  hati nurani insan pers. 

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa pers nasional tidak 

dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU Pers. Di dalam penjelasan 

Pasal tersebut dikatakan bahwa Penyensoran,    pembredelan,    atau    

pelarangan    penyiaran    tidak  berlaku   pada   media   cetak   dan   media   

elektronik.   Siaran   yang bukan   merupakan   bagian   dari   pelaksanaan   

kegiatan   jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.  

Ketentuan tersebut tumpang tindih dengan pengaturan yang diatur 

dalam Pasal 55 ayat 2 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa Sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a) teguran 

tertulis;  b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah 

melalui tahap tertentu;  c) pembatasan durasi dan waktu siaran;  d) denda 

administratif;  e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;  f) tidak 

diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;  g) pencabutan izin 

penyelenggaraan penyiaran.  

Dapat dikatakan bahwa di dalam UU Penyiaran, siaran atau berita 

yang juga merupakan bagian dari jurnalistik dapat dikenakan sanksi berupa 

pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan atau pencabutan izin 

penyelenggaraan penyiaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang 

diatur dalam UU Pers yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan 

penyensoran, pembredelan ataupun pelarangan penyiaran terhadap kegiatan 

jurnalistik. Terdapat pertentangan antara perlindungan terhadap masyarakat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 UU Penyiaran dengan 
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perlindungan pers sebagai wujud kemerdekaan pers yang diatur oleh Pasal 4 

ayat 2 UU Pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

EFEKTIVITAS HUKUM 

 

Penilaian efektivitas hukum dilakukan dengan mengkaji tujuan yang ingin dicapai 

oleh hukum. Achmad Ali berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana 

efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauhmana 

aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.7 Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan 

bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu 

                                                             
7 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375 
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perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang 

dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 

terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.  

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh 

beberapa hal antara lain: 1). Faktor hukumnya sendiri; 2). Faktor penegak hukum; 3). 

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4).Faktor masyarakt 

dan 5) Faktor Kebudayaan.8 Kelima faktor tersebut saling terkait erat untuk dapat 

membuat hukum bekerja dengan efektif. Ukuran efektif atau tidaknya suatu 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. 

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga 

masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh 

peraturan perundang-undangan tersebut.  

Pada bab ini akan dipaparkan penilaian terhadap efektivitas tiap peraturan 

perundang-undangan yang menjadi obyek analisis dan evaluasi.   

A. Kelompok Partisipasi Publik 

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

a. Efektivitas Memaknai informasi publik yang terbuka dan dapat diakses 

UU KIP mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk 

menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, 

membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik, mekanisme 

akses yang cepat dan mudah serta bersikap pro aktif.  

Namun disayangkan meski kewajiban ini sudah secara jelas disebutkan 

dalam UU namun lembaga negara dan pemerintah masih belum 

sepenuhnya memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat atau 

publik lainnya. Ada berbagai penyebab yang menjadi alasan lembaga 

publik belum mau terbuka atau bahkan tidak mau memberikan indormasi 

                                                             
8 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), hlm.8 
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tersebut salah satunya karena adanya kekuatiran informasi yang diberikan 

dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi publik.  

Selain itu, cara berfikir atau perspektif pejabat publik atau 

penyelenggara pemerintahan lainnya yang masih belum memahami secara 

utuh konsep transparansi. Para pejabat publik ini masih belum 

memandang keterbukaan informasi publik merupakan hal yang diperlukan 

untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.9 Keterbukaan 

informasi publik merupakan sarana penting untuk mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas 

badan publik lainnya yang mengurusi kepentingan publik. Dengan adanya 

keterbukaan informasi ini sebenarnya mendorong rakyat untuk turut 

berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik sehingga pemerintah dapat 

membuat kebijakan yang berdasarkan kajian (evidence based policy).  UU 

KIP ini dengan jelas bertujuan antara lain mendorong partisipasi 

masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan 

peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan badan publik yang baik serta mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Penyebab lain lembaga publik masih belum terbuka dalam 

memberikan informasi adalah adanya ketentuan mengenai Informasi yang 

dikecualikan sebagaimana diatur di Pasal 17 UU KIP. Ketentuan 

pengecualian ini menjadi tameng atau alasan bagi badan publik untuk 

bersembunyi dari kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan 

benar kepada publik atau masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 17 UU KIP 

yang secara jelas menyebutkan jenis-jenis informasi yang dikecualikan 

seperti tidak sinkron dengan nama UU keterbukaan informasi namun 

                                                             
9 Lihat http://www.antikorupsi.org/id/content/refleksi-5-tahun-uu-kip-informasi-publik-
masih-‘dipilih-pilih’ diakses tanggal 16 Desember 2016 

http://www.antikorupsi.org/id/content/refleksi-5-tahun-uu-kip-informasi-publik-masih-'dipilih-pilih
http://www.antikorupsi.org/id/content/refleksi-5-tahun-uu-kip-informasi-publik-masih-'dipilih-pilih
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ternyata banyak juga informasi yang memperoleh pengecualian sehingga 

sifatnya menjadi tertutup.  

 

b. Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  

Dalam Pasal 1 angka 9 UU KIP disebutkan bahwa Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau 

pelayanan informasi di badan publik. Demikian berarti PPID mengemban 

tanggung jawab yang tidak mudah, dimana tugasnya mengemban tata 

kelola informasi dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan 

informasi. Tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan 

data dan informasi, dokumentasi dan pelayanan publik.  

Sayangnya, banyak badan publik maupun pemerintah daerah yang 

menyamakan PPID ini dengan fungsi kehumasan.  Persepsi yang 

menyamakan kedudukan PPID dengan humas sebenarnya mengerdilkan 

fungsi PPID itu sendiri. Seseorang yang ditunjuk sebagai PPID harus dapat 

mengelola semua informasi dari semua satuan kerja di Badan Publik, 

hingga mengatur cara pelayanan informasi yang baik, cepat, sederhana, 

dan benar. Kalau ada permohonan informasi, PPID-lah yang menjadi garda 

terdepan menanganinya agar tak menimbulkan sengketa informasi publik.   

PPID juga bertanggung jawab menetapkan klasifikasi informasi: 

rahasia atau tidak, juga melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan 

status suatu informasi yang diminta. Jika salah menetapkan, PPID akan 

terjepit dalam kepentingan melindungi atasan dengan kepentingan 

melayani hak masyarakat atas informasi.  Walaupun PPID dapat dibantu 

oleh pejabat fungsional yang akan membantu menyangkut urusan teknis 

pendokumentasian dan pengarsipan informasi seperti arsiparis, 

pustakawan, dan sebagainya namun seseorang yang ditunjuk sebagai PPID 

haruslah dijabat oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang 

pengelolaan informasi dan dokumentasi.  
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c. Lembaga publik masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan.  

Esensi, hakekat atau wujud nyata dari keberadaan konsep 

administrasi publik adalah pelayanan publik. Pelayanan publik diartikan 

sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.10 

Hakikat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepda 

masyarakat sebagai wujud kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat.  

Sayangnya, hingga saat ini lembaga publik belum memahami konsep 

penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya partisipasi dan 

keterbukaan.11 Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-

instansi pemerintah di Indonesia selalu menjadi sorotan terutama dari sisi 

kualitasnya. Dari hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga, 

Indonesia masih perlu berbenah dalam hal pelayanan publik untuk 

menghadapi MEA. Political Economic Risk Consultancy (PERC) 

menempatkan Indonesia di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, 

Taiwan, Korsel, Macau, Jepang, Hongkong, dan Singapura. Dengan skor 

9,27 dari skala 0-10. Sementara itu International Finance Cooperation (IFC) 

2013: Rangking Doing Business menempatkan Indonesia pada peringkat 

120 dari 180 negara. Kemudian Index Global Competitiveness Report 

peringkat 34 dari 144 negara. Di level ASEAN Indonesia masih berada di 

bawah Singapura, Malaysia dan Thailand untuk Indeks Persepsi Korupsi 

yakni Peringkat 107 dari 175 negara.12  

                                                             
10 Lihat Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
11 Muhammad Taufiq dalam Rapat dengan Narasumber Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam 
rangka Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan Publik, (Jakarta: BPHN), 26 Oktober 
2016.  
12 Diambil dari Ringkasan hasil penelitian kepatuhan pemerintah pusat dan pemerntah daerah 
terhadap standar pelayanan publik sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik 

mempunyai tugas menerima laporan masyarakat berkenaan dengan 

pemberian layanan oleh penyelenggara negara. Data pengaduan 

masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman RI bahwa 

permasalahan buruknya pelayanan sebagaian besar diakibatkan ketidak 

jelasan standar pelayanan yang menjadi acuan dalan penyelenggaraan 

pelayanan publik, seperti ketidak jelasan persyaratan, jangka waktu 

penyelesaian pelayanan, prosedur dan biaya pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan terhadap UU No.25 Tahun 

2009 yang dilakukan oleh Ombudsman RI di 22 Kementerian, 15 Lembaga, 

33 Pemerintah Provinsi dan 114 Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 

disimpulkan bahwa: 

i. Sebanyak 12 Kementerian masuk dalam level sedang tingkat 

kepatuhannya, 6 Kementerian sangat patuh dan 4 Kementerian 

rendah tingkat kepatuhannya. 

ii. Sebanyak 9 Lembaga masuk dalam level sedang tingkat 

kepatuhannya, 3 Lembaga sangat patuh dan 3 Lembaga rendah 

tingkat kepatuhannya. 

iii. Sebanyak 17 Provinsi masuk dalam level sedang tingkat 

kepatuhan, 3 Provinsi sangat patuh dan 13 Provinsi rendah tingkat 

kepatuhannya. 

iv. Sebanyak 75 Kabupaten/Kota dalam zona rendah tingkat 

kepatuhannya, 33 Kabupaten/Kota masuk dalam level sedang dan 

hanya 6 Kabupaten/Kota yang berada dalam zona patuh terhadap 

UU Pelayanan Publik. 13 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pembenahan terhadap 

pelayanan publik masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah. 

Pembenahan terhadap pelayanan publik dilakukan terhadap beberapa hal 

                                                             
13 Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerntah Daerah Terhadap 
Standar Pelayanan Publik, Op.cit. 
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antara lain: adanya standar pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, 

Sarana dan prasarana, Pengelolaan pengaduan dan adanya pelayanan 

terpadu.     

 

d. Efektivitas kewajiban badan publik menyediakan informasi yang akurat, 

benar dan tidak menyesatkan.  

Ditengah derasnya arus informasi sekarang ini terlebih lagi dengan 

adanya media-media sosial yang didukung dengan teknologi informasi 

memungkinkan informasi berpindah dengan cepat tanpa bisa dibendung. 

Sekarang ini banyak informasi yang tidak akurat, tidak benar, bahkan 

cenderung menyesatkan, sehingga pemerintah seolah-olah menjadi 

sumber "hoax" itu sendiri.14 Munculnya fenomena hoax di masyarakat bisa 

disebabkan karena masih buruknya lembaga-lembaga negara dalam 

menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik. Oleh karena itu 

untuk melawan berita-berita menyesatkan tersebut PPID harus pro aktif 

mengisi berbagai saluran komunikasi yang digunakan oleh masyarakat 

dengan menampilkan data dan informasi yang akurat, benar, aktual dan 

satu suara dalam menyampaikan informasi atau menanggapi setiap 

fenomena yang ada. Sesuai dengan semangat UU KIP bahwa semua 

informasi yang dikuasai oleh pemerintah sepanjang tidak dikecualikan 

harus disampaikan kepada publik dengan jelas. Hal ini merupakan bagian 

dari  transparansi informasi publik. 

Rumusan lebih detil mengenai informasi yang tidak menyesatkan tidak 

ditemukan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 7 ayat 2 

UU Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik wajib 

menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 

Namun dalam penjelasan pasal tidak ditemukan rincian apa yang dimaksud 

dengan informasi yang menyesatkan tersebut. Dengan kondisi sekarang 

                                                             
14 diambil dari https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/fenomena-hoax-muncul-akibat-
buruknya-penyampaian-informasi-lembaga-negara-ke-publik  

https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/fenomena-hoax-muncul-akibat-buruknya-penyampaian-informasi-lembaga-negara-ke-publik
https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/fenomena-hoax-muncul-akibat-buruknya-penyampaian-informasi-lembaga-negara-ke-publik
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dimana arus informasi tidak terbendung perlu dirumuskan suatu rumusan 

norma yang memungkinkan adanya pengawasan terkait informasi yang 

menyesatkan terutama jika terkait dengan badan publik. Komisi Informasi 

sebagai pelaksana dari aturan keterbukaan informasi publik sewajarnya 

mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu informasi yang 

menyesatkan. Hal ini untuk meminimalisir berita atau informasi hoax 

terkait dengan badan publik. Terlebih lagi dalam Pasal 55 UU KIP 

disebutkan mengenai adanya pidana penjara atau denda bagi setiap orang 

yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau 

menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.  

  

2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan 

a. Memaknai partisipasi publik secara lebih luas 

Archon Fung menyatakan bahwa: “people should have substantial and 

equal opportunities to participate directly in decisions that affect them.”15  

Partisipasi sendiri menurut Muhammad Taufiq dalam kegiatan rapat di 

BPHN menyatakan bahwa partisipasi publik memberikan manfaat dalam 

pengambilan kebijakan publik antara lain: memberikan informasi kepada 

pembuat kebijakan kebutuhan, permasalahan khususnya masyarakat yang 

terkena dampak kebijakan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, 

memperkuat legitimasi secara moral dan legal terhadap kebijakan yang 

dibuat, memperkuat dukungan stakeholders dan memperkuat public trust.  

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai 

evaluasi program pembangunan. Makna substansi partisipasi meliputi 

                                                             
15 Fung, Archeon, Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy, (Princeton-New 
Jersey: Princeton University Press, 2004), Hlm. 3-5 
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voice, akses dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan 

pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.16  

Perlunya perubahan paradigma terkait partisipasi publik antara lain 

yaitu:17 

i. masyarakat sebagai subyek yang menentukan dalam pembuatan 

kebijakan pemerintah dan masyarakat harus ikut terlibat dalam 

pembangunan 

ii. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat 

untuk mengambil bagian untuk mendukung dan mensukseskan 

kebijakan dan program-program yang diprakarsai pemerintah 

iii. Pelibatan masyarakat bukan hanya merupakan formalitas semata. 

Selama ini pelibatan masyarakat selalau digunakan sebagai alat 

pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah 

melibatkan masyarakat. Lembaran-lembaran kebijakan yang 

muncul bukan dirumuskan bersama antara pemerintah dengan 

masyarakat, melainkan sudah dirumuskan sejak awal berdasarkan 

preferensi elit.  

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan dilaksanakan 

pada tiap tahapan pembentukan dari mulai pembahasan hingga pada 

tahap pasca regulasi. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

Ex Ante Regulasi Ex Post 

 Pengkajian dan 

penelitian hukum 

 Rapat dengar 

pendapat umum;  

 kunjungan kerja;  

 sosialisasi;  

 Judicial review 

 Constitutional 

review 

                                                             
16 Ronald Rofiandri, Partisipasi Publik: Gagasan dan Pelembagaan, disampaikan dalam kegiatan 
FGD Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan 
Publik, (Jakarta: BPHN), 23 Agustus 2016. 
17 Ibid. 
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 dan/atau 

seminar, 

lokakarya, 

dan/atau diskusi. 

   *(tabel diolah dari UU Nomor 12 Tahun 2011) 

 

b. Pengadaaan Ruang dan Mekanisme Partisipasi Publik yang lebih terbuka 

Dalam Pasal 96 UU ini mengatur mengenai partisipasi masyarakat 

untuk dapat terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan ruang-ruang yang dapat 

digunakan oleh publik untuk dapat terlibat dalam pembentukan peraturan 

yaitu dalam rapat, kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar dan diskusi.  

Di era perkembangan teknologi sekarang ini, partisipasi publik tidak 

lagi harus dalam bentuk-bentuk yang klasik seperti rapat atau diskusi. 

Namun diperlukan ruang partisipasi publik yang mengakomodir 

perkembangan jaman. Misalnya partisipasi publik yang dilakukan secara 

online (online public participation). Negara-negara maju sudah 

mengakomodir ketentuan mengenai online public consultation, namun 

ketentuan ini belum ada pada peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia.  

Hal lainnya yang harus dipertimbangkan mengenai partisipasi publik 

adalah mengenai mekanisme pengelolaan partisipasi publik tersebut. 

Karena partisipasi masyarakat tidak hanya berupa pemberian masukan 

atau saran kepada lembaga pemerintah, namun bagaimana ada proses 

interaksi antara lembaga pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Hal ini 

sebagaimana disebutkan oleh James L Creighton bahwa partisipasi publik 

setidaknya memiliki beberapa elemen antara lain yaitu: 1). terkait dalam 

keputusan administrasi, mewakili karakter lembaga bukan individu; 2). 

tidak saja menyampaikan informasi pada publik melainkan ada interkasi 

antara lembaga pengambil keputusan dengan warga yang ingin 



PUSANEV B
PHN

115 
 

berpartisipasi; 3). ada proses yang diorganisir dalam rangka pelibatan 

publik; 4). peserta yang terlibat memiliki posisi tawar dan pengaruh dalam 

keputusan yang dibuat tersebut.18 Dengan demikian terdapat irisan antara 

partisipasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 

dengan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 

2008, dimana informasi yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 

termasuk obyek partisipasi publik dalam kaitannya dengan informasi yang 

harus diberikan.  

Pada tataran praktek, Kementerian/lembaga dalam melakukan 

mekanisme partisipasi publik terkait dengan pembentukan peraturan 

ternyata dilakukan dengan konsultasi publik atas regulasi sektornya 

masing-masing secara sendiri-sendiri. Mekanisme partisipasi publik ini 

tidak hanya mencakup metode konsultasinya, namun juga model 

pencatatan dan distribusi informasi dari masyarakat ke 

Kementerian/Lembaga terkait serta mekanisme pengawasan dan 

evaluasinya.19 Mekanisme pengelolaan partisipasi publik ini perlu 

dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal ini dapat menumbuhkan 

kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.  

  

 

3. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

a. Penyempurnaan pengaturan mengenai kejahatan dunia maya (Cyber 

crime). 

Dalam Pasal 30 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa: (termasuk dalam 

perbuatan yang dilarang adalah) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 

hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem 

Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, 

                                                             
18 Creighton, James L, The Public Participation Handbook: Making better Decisions through Citizen 
Involvement, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2006), Hlm. 1-3  
19 Chairul Saleh, FGD mengenai Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Partisipasi Publik 
dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, (Jakarta: BPHN), 23 Agustus 2016.  
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melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dalam ketentuan pasal ini 

tidak secara jelas definisi cyber crime jadi tidak diketahui sampai 

sejauhmana yang dinyatakan dengan unsur cyber crime, apakah akan 

melakukan atau percobaan melakukan kejahatan cyber crime dapat 

dikategorikan kejahatan. Hal ini belum jelas tertulis dalam pengaturan UU 

ITE.  

UU ITE juga belum mengatur hal-hal yang menyangkut kejahatan 

cyber ataupun mengantisipasi cyber crime. Hal ini bisa dilihat dalam 

ketentuan umum yang tidak secara jelas memberikan penjelasan 

kejahatan-kejahatan yang menggunakan komputer dalam dunia maya. 

Walaupun ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai aktifitas-

aktifitas yang dilarang untuk dilakukan terkait dengan dunia maya itupun 

hanya diatur secara sepotong-sepotong.  

Seperti misalnya ketentuan mengenai khilaf dan lalai. Dalam dunia 

maya, masalah khilaf dan lalai ini penting mengingat hal ini sering 

dilakukan untuk melakukan kejahatan ITE selain itu khilaf dan lalai dalam 

kejahatan dunia maya dapat menimbulkan kerugian dan bahkan bisa 

berakibat fatal yang dapat mengancam kemanan sebuah negara. Dalam 

UU ITE tidak disebutkan sedikitpun tentang kelalaian yang dibuat oleh 

pembuat situs yang mengakibatkan hacker bisa masuk dengan leluasa. 

Terlebih lagi pada umumnya reaksi korban hacker enggan melaporkan 

kejahatan tersebut kepada polisi karena adanya anggapan yang malu 

sistem yang mereka buat ternyata rentan atau tidak aman. 

UU ITE juga belum mengatur mengenai pemidanaan bagi pelaku-

pelaku yang perbuatan pidananya seharusnya masuk dalam kategori 

kejahatan cyber, antara lain: data leakage and espionage (membocorkan 

data dan mematai), identity theft and fraud, dan spamming.   

 

b. Penguatan personel polisi sebagai cyberpolice 
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Kegiatan dunia cyber atau dunia maya tidak dibatasi oleh teritorial 

suatu negara. Untuk dapat menjelaskan secara yuridis normatif 

penyebaran informasi di dalam cyberspace, tentu tidak bisa hanya 

mengandalkan teori hukum saja. Alasannya, cyberspace adalah hasil dari 

konvergensi dari empat bidang ilmu yaitu teknologi, telekomunikasi, 

informasi dan komunikasi. 

Cyberspace ini dimanfaatkan menjadi ruang kejahatan dunia maya. 

Kejahatan yang pada awalnya dilakukan dalam ruang lingkup kecil kini 

mudah sekali untuk dilakukan melalui dunia maya hingga ketingkat 

internasional. Perlu dipahami bahwa situasi dan kondisi pelanggaran 

hukum yang terjadi atas cybercrime berbeda dengan kejahatan pada 

umumnya. Faktanya kejahatan yang dilakukan di benua Amerika tetapi 

akibat kejahatan berada di benua Eropa.  

UU ITE menganut asas extra territorial jurisdiction. Hal ini termaktub 

dalam pasal 2 UU ITE. UU ITE berlaku untuk setiap Orang yang melakukan 

perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE ini, baik 

yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum 

Indonesia (umumnya juga melarang penyalahgunaan/kejahatan dengan 

menggunakan kartu kredit), yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum 

Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan 

kepentingan Indonesia. Dengan demikian, perbuatan hukum yang 

dilakukan baik oleh WNI maupun WNA di luar wilayah Indonesia; atau baik 

oleh badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, sepanjang 

memiliki akibat hukum di Indonesia, dapat ditindak sesuai dengan UU ITE. 

Polri sebagai salah satu unsur penegak hukum harus bergerak secara 

aktif untuk bertindak sebagai penegak keadilan dan aparat hukum baik di 

dunia nyata maupun dunia maya/cyberspace. Cyberpolice harus bergerak 

menjadi polisi yang mampu menangani kasus-kasus di dalam segala 

tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya.  

 



PUSANEV B
PHN

118 
 

c. Over kriminalisasi atas ketentuan pasal dalam UU ITE 

Implementasi UU ITE memang belum efektif dalam menanggulangi 

cyber crime, terbukti dalam Pasal 27 (3) UU ITE; yaitu “setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan da/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Bunyi 

pasal tersebut telah terjadi over criminalization dan berpotensi untuk 

disalah gunakan. Selain itu Pasal 27 ayat (3) dinilai tidak menyebutkn 

secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang 

diklasifikasikan sebagai penghinaan. Contoh kasus prita mulyasari yang 

curhat melalui media elektronik berupa surat elektronik (e-mail) kepada 

rumah sakit. Pada awalnya prita dijerat dengan 3 (tiga) pasal tuntutan 

alternatif oleh jaksa ytiu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 

310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1). Sebagaimana diketahui, 3 pasal 

tersebut dirancang untuk menjerat bagi pelaku yang diduga melakukan 

pencemaran nama baik dan penghinaan. Tetapi dinyatakan prita bersalah 

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.  

Meskipun sudah tertulis secara jelas pencemaran nama baik diatur 

dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE tetapi sejak awal pengundangannya Dewan 

Pers sudah menolak keras dan meminta pemerintah dan DPR untuk 

meninjau kembali keberadaan isi dari beberapa pasal yang terdapat 

dalam UU ITE tersebut. Pasal 27 ayat 3 telah melanggar lex certa dan 

kepastian hukum karena pasal tersebut tidak dimuat dalam rumusan delik 

sejelas-jelasnya dan perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau 

terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidak pastian hukum, bahkan 

lebih jauh lagi melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, 

menyebarkan informasi, sebagai salah satu elemen penting dalam 

demokrasi.  
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4. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 

Muka Umum 

a. Belum adanya kebebasan demokrasi yang sebenarnya 

Dalam Pasal 10 ayat (3) UU Kemerdekaan menyampaikan pendapat 

menyatakan bahwa: “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) selambat-lambatnya 3 x 24 jam, sebelum kegiatan dimulai telah 

diterima oleh Polri setempat.“ Pada umumnya ketika masyarakat 

merasakan adanya ketidak beresan atau adanya kebutuhan yang 

mendesak, unjuk rasa dapat saja dilakukan. Ketentuan dalam pasal ini 

membatasi ruang gerak masyarakat yang hendak menyampaikan 

pendapatnya. Demikian juga dengan ketentuan dalam Pasal 11 yang 

menyatakan bahwa dalam pemberitahuan tersebut dilakukan secara 

tertulis dan memuat maksud dan tujuan, serta penanggung jawab serta 

alamat, yang dikhawatirkan justru adanya tekanan mental bahwa yang 

harus bertanggung jawab apabila terjadi aksi yang anarkhis justru hanya 

pada penanggung jawab aksi. Padahal dalam kenyataan aksi unjuk rasa 

lebih bersifat spontan, dan yang lebih sulit adalah mengendalikan peserta 

unjuk rasa mengingat jumlah maupun kehendak individu peserta unjuk 

rasa berbeda-beda. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 9 

Tahun 1998 ini dalam implementasinya sulit dilaksanakan, mengingat 

unjuk rasa seringkali melibatkan massa yang tidak sedikit 

jumlahnya/banyak. Aksi unjuk rasa sering dilakukan mengingat selama ini 

telah terjadi kebuntuan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, 

bahkan hal ini disebabkan tidak berfungsinya badan / lembaga Legislatif 

sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi 

masyarakat. Disamping membuang waktu dan tenaga yang tidak sedikit, 

unjuk rasa selama ini terkesan merupakan ajang untuk pemaksaan 

kehendak dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Keadaan ini 

terpaksa ditempuh karena masyarakat tidak lagi melihat adanya peluang 
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dan perlindungan atas nasibnya dari pihak-pihak yang seharusnya 

mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap nasib mereka. 

 

b. Faktor Psikologis dalam Pelaksanaan Unjuk Rasa 

Adapun kendala-kendala dalam pengamanan unjuk rasa yang 

dirasakan Polisi, khususnya lebih bersifat psikologis, karena di sisi yang 

lain, Polisi dituntut untuk pengamanan terhadap peserta aksi tetapi disisi 

lain diwajibkan juga untuk memelihara keamanan dan perlindungan 

kepada masyarakat yang lainnya. Beban psikologis memang berat 

dirasakan oleh setiap anggota Polisi karena disatu sisi sebagai aparat yang 

harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan disisi 

lain sebagai manusia biasa yang punya emosi / pikiran dan keinginan, 

merupakan dua sisi yang harus dapat dikendalikan sendiri oleh masing-

masing pribadi petugas. Apalagi jika peserta aksi sulit diatur / dikendalikan 

dan / atau diberikan petunjuk, atau bahkan memaki-maki / bicara kasar 

kepada petugas. 

Meskipun demikian sebagai aparat penegak hukum dan yang diserahi 

tugas untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, 

khususnya ketentuan Pasal 6, 9, 10 dan Pasal 11, maka sebenarnya 

Kepolisian Sragen dapat saja secara tegas membubarkan aksi-aksi yang 

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Enock ( Tokoh Masyarakat ), yang 

menyatakan justru ketidak tegasan pihak Kepolisian inilah yang akhirmya 

dapat menimbulkan ketidak pastian dan terjadinya pelanggaraan 

terhadapm ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut. 

 

c. Sifat Solidaritas dalam Masyarakat  

Dalam aspek budaya / kultur hukum dimana kultur ini mempunyai 

fungsi yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah 

laku anggota masyarakat. Tidak jarang penyebab terjadinya aksi unjuk 
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rasa dalam penyampaian pendapat dimuka umum terkait dengan nilai-

nilai dan sikap-sikap individu yang ada dalam anggota masyarakat. Alasan 

masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa didorong antara lain rasa 

solidaritas yang tinggi sesama teman / kelompok, keterikatan akan nasib 

yang sama dan sebagainya. Keikutsertaan pada aksi unjuk rasa terkadang 

hanya terdorong pada motif yang sama yaitu adanya perbaikan nasib, 

adanya rasa takut untuk dikucilkan dalam pergaulan dalam lingkup 

pekerjaan / sosial, atau bahkan adanya intimidasi yang terselubung dari 

teman / rekan maupun kelompok tertentu.   

Tidak jarang aksi penyampai pendapat  di muka umum dengan 

menggelar aksi unjuk rasa turun ke jalan dengan pengerahan massa dalam 

jumlah besar  merupakan bentuk intimidasi terselubung, show force ( 

kekuatan ) dalam pemaksaan kehendak, yang diwarnai dengan berbagai 

kepentingan baik politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya misalnya 

adanya persaingan dalam usaha, adanya persaingan dalam jabatan atau 

kepentingan-kepentingan yang lain di luar misi aksi tersebut. Secara 

psikologis dengan adanya pengerahan massa dalam jumlah besar dan 

didukung berbagi elemen tersebut akan dapat cepat terpenuhinya 

tuntutan mereka. Unjuk rasa dilakukan pada umumnya timbul disebabkan 

tidak adanya alur / ruang yang terbuka dalam menyuarakan aspirasinya 

sehingga timbul adanya kebuntuan komunikasi antara pihak-pihak yang 

terkait. Di sisi yang lain bentukbentuk atau prosedur biokrasi yang 

dirasakan berbelit dan panjang membuat masyarakat tidak dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan segera. Faktor 

ekonomi dan sosial juga ikut memicu terjadinya unjuk rasa misalnya 

tekanan ekonomi, kesenjangan sosial, kesempatan kerja dan sebagainya. 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP 
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a. Belum adanya petunjuk atau pedoman lebih lanjut untuk melakukan 

pengujian konsekuensi. 

Pengujian konsekuensi terhadap informasi dilakukan berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU KIP dimana informasi publik yang 

dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan 

dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi 

yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat setelah 

dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutu informasi publik dapat 

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau 

sebaliknya. Kewajiban melakukan pengujian konsekuensi ini dibebankan 

pada PPID di setiap Badan Publik (Pasal 19 UU KIP). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dapat dikatakan bahwa pengujian 

konsekuensi itu: i). menguji informasi yang dikecualikan sebagaimana 

diatr dalam Pasal 17 UU KIP; ii). Harus dilakukan dengan seksama; iii). 

Harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Dengan melihat pentingnya 

dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, 

maka diperlukan pedoman atau panduan untuk melaksanakan pengujian 

konsekuensi tersebut. Namun sayangnya, bahkan peraturan pelaksana 

UU KIP yaitu PP Nomor 61 Tahun 2010 tidak mengatur mengenai 

pengujian konsekuensi ini. Akibatnya PPID akan mengalami kesulitan 

untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 UU KIP serta Pasal 3 

ayat 1, Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 1 PP Pelaksanaan UU KIP. 

Ketentuan norma yang tidak jelas seperti ini mengakibatkan peraturan 

tersebut menjadi tidak applicable atau tidak dapat dilaksanakan.     

 

b. Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih 

belum maksimal 
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Dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh BPHN 

tanggal 23 Agustus 2016, perwakilan dari Komisi Informasi Pusat 

menyampaikan data sebaran Komisi Informasi di wilayah Indonesia.  

 

Selanjutnya, Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan 

Informatika di tahun 2015 menunjukkan 49,14% Badan Publik di tingkat 

Pusat dan Daerah yang sudah membentuk PPID, sebagaimana dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 
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D 

 

 

Dilihat dari data-data diatas dapat disampaikan bahwa jumlah PPID 

belum mencapai maksimal untuk dapat melaksanakan UU Keterbukaan 

Informasi Publik. Padahal tugas dan fungsi PPID ini sangat sentral dalam 

mengelola informasi publik.  

Selain menunjuk PPID, setiap Badan Publik juga harus membuat 

standar layanan informasi publik (SOP). Pada beberapa lembaga 

pemerintah, pembentukan PPID tidak disertai dengan pembuatan SOP. 

Padahal SOP ini penting dalam hal menjadi panduan dalam memberikan 

pelayanan informasi yang mudah, cepat dan murah. Selain itu, SOP juga 

membantu PPID dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi dalam 

mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan melaksanakan pelayanan 

terkait informasi publik. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam Pasal 38 ayat 1 

menyebutkan bahwa: “Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai 
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standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari 

sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur alam Pasal 7 ayat 

(3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”. Selanjutnya, Standar 

prosedur operasional sekurang-kurangnya memuat: 

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; 

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional 

dan/atau petugas informasi apabila diperlukan; 

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID 

dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; 

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan 

PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas 

keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; 

e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan 

keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan 

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi 

Publik. 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 

a. Peraturan teknis untuk mendukung pelaksanaan PP 

Peraturan pemerintah ini berisikan kewajiban yang harus dilakukan 

oleh penyelenggara sistem elektronik, antara lain mengenai penempatan 

pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia, pengelolaan nama 

domain, tata kelola keamanan informasi, lembaga sertifikasi keandalan, 

dan beberapa hal lainnya. Dari 90 pasal yang ada dalam PP ini, ternyata 

masih diperlukan sekitar 18 Peraturan Menteri untuk dapat diterapkan 

dengan efektif. Ke 18 peraturan menteri itu mengatur mengenai beberapa 

hal antara lain: 

i. tata cara pendaftaran (Pasal 5) 

ii. standar teknis Perangkat Keras (Pasal 6) 
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iii. persyaratan Perangkat Lunak (Pasal 7) 

iv. kompetensi tenaga ahli (Pasal 11) 

v. kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan 

mekanisme audit (Pasal 14) 

vi. pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik 

(Pasal 15) 

vii. pedoman tata kelola Sistem Elektronik untuk pelayanan publik 

(Pasal 16) 

viii. sistem pengamanan (Pasal 20) 

ix. tata cara Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dan lembaga 

sertifikasi (Pasal 32) 

x. tata cara dan persyaratan pendaftaran penyelenggara agen 

elektronik (Pasal 37) 

xi. pengiriman Informasi Elektronik (Pasal 44) 

xii. tata cara memiliki Sertifikat Elektronik (Pasal 59) 

xiii. tata cara pemberian pengakuan penyelenggara sertifikasi 

elektronik (Pasal 62) 

xiv. tata cara penentuan kategorisasi Sertifikat Keandalan (Pasal 

68) 

xv. persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi dalam lingkup 

Teknologi Informasi (Pasal 69) 

xvi. persyaratan dan tata cara penetapan pengelola Nama Domain 

(Pasal 83) 

xvii. tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan 

keberatan atas pengenaan sanksi administratif (Pasal 85) 

 

Permasalahan klasik adalah ketika peraturan turunan sudah 

disebutkan dalam suatu peraturan namun hingga waktu yang telah 

ditentukan aturan-aturan turunan tersebut belum dibuat. Hal ini seringkali 

menyulitkan aparatur pelaksana dari aturan tersebut karena dasar hukum 
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pelaksanaan tugas tersebut menjadi terhambat. Oleh karena itu perlu 

diatur strategi terutama terkait dengan materi muatan suatu peraturan. 

Jangan sampai suatu aturan lebih tepat diatur dalam peraturan pemerintah 

namun karena suatu hal aturan tersebut diturunkan menjadi peraturan 

menteri.  

 

b. Mempertegas pengaturan mengenai kewajiban membangun pusat data  

(data center)  

Dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa: 

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib 

menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah 

Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan 

penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya. Ketentuan 

dalam pasal ini mewajibkan perusahaan asing penyedia aplikasi/konten 

melalui internet untuk membangun pusat data di Indonesia, oleh karena 

itu perusahaan asing diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk memenuhi 

ketentuan tersebut. Dengan membangun pusat data di Indonesia, hal ini 

akan membantu aparat penegak hukum untuk mendapatkan data apabila 

terjadi suatu masalah.20 Selain itu, ketentuan mengenai pusat data ini 

untuk mejaring perusahaan internet asing (OTT-Over The Top) tidak 

berkelit dari pajak.21  

Namun nyatanya pengaturan mengenai kewajiban membangun data 

center ini tidak mudah dilaksanakan karena kenyataannya beberapa 

perusahaan asing berbasis internet seperti perusahaan Google atau 

Research in Motion (RIM) menolak untuk membangun pusat data di 

                                                             
20 Lihat 
http://tekno.kompas.com/read/2012/12/18/1737035/Mengapa.Indonesia.Terapkan.Wajib.Da
ta.Center, diakses tanggal 12 November 2016. 
21http://tekno.kompas.com/read/2016/12/01/14350027/pemerintah.diminta.perjelas.aturan.
pusat.data.perusahaan.asing, diakses tanggal 8 Desember 2016. 

http://tekno.kompas.com/read/2012/12/18/1737035/Mengapa.Indonesia.Terapkan.Wajib.Data.Center
http://tekno.kompas.com/read/2012/12/18/1737035/Mengapa.Indonesia.Terapkan.Wajib.Data.Center
http://tekno.kompas.com/read/2016/12/01/14350027/pemerintah.diminta.perjelas.aturan.pusat.data.perusahaan.asing
http://tekno.kompas.com/read/2016/12/01/14350027/pemerintah.diminta.perjelas.aturan.pusat.data.perusahaan.asing
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Indonesia.22 Sayangnya, di dalam PP juga tidak diatur mengenai 

pemberian sanksi apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan.  

Oleh karena itu perlu kajian mendalam mengenai pengaturan 

kewajiban pembangunan data center di Indonesia bagi perusahaan 

internet asing apakah aturan ini tetap diperlukan atau nyatanya tidak 

memberikan banyak manfaat bagi negara. Dalam melaksanakan kajian 

tersebut perlu menempatkan kepentingan nasional sebagai bahan 

pertimbangan utama.   

 

c. Nama domain yang bertentangan dengan perlindungan kekayaan 

intelektual 

Penggunaan nama domain beririsan dengan hak kekayaan intelektual 

terutama merek. Beberapa kasus timbul di Indonesia karena pendaftaran 

nama domain dilakukan oleh pihak-pihak yang tanpa hak telah 

mendaftarkan nama domain yang sama dengan nama suatu merek. 

Tambah peliknya lagi apabila nama domain tersebut menyangkut dengan 

hak atas merek terkenal. Merek terkenal sangat riskan dalam dunia 

internet karena penggunaan nama domain dapat disalah gunakan oleh 

pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek. 

Banyaknya kasus penyalahgunaan penggunaan nama domain sehingga 

dikenal istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain atau 

Cybersquatting.   

Perusahaan yang telah memiliki ketenaran atau reputasi yang bagus 

sehingga dikenal masyarakat luas tentu akan sangat meresahkan 

terhadap perbuatan Cybersquatting tersebut, karena hal ini berkaitan 

dengan reputasi perusahaan tersebut. Cybersquatting ini juga dapat 

dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat atau perbuatan 

curang. Perusahaan yang menjadi incaran biasanya adalah perusahaan 

                                                             
22 https://m.tempo.co/read/news/2011/12/15/072371934/alasan-google-tak-bangun-server-
di-indonesia, diakses 7 November 2016. 

https://m.tempo.co/read/news/2011/12/15/072371934/alasan-google-tak-bangun-server-di-indonesia
https://m.tempo.co/read/news/2011/12/15/072371934/alasan-google-tak-bangun-server-di-indonesia


PUSANEV B
PHN

129 
 

terkemuka yang telah mempunyai reputasi yang terkenal. Kasus 

penggunaan nama domain yang pernah terjadi diIndonesia adalah kasus 

www.mustikaratu.com, www.mustikaratu.net, www.mustikaratu.org. 

Pada akhirnya, penyelesaian dalam kasus tersebut adalah pengembalian 

kepemilikan nama domain kepada pemilik dari merek yang sebenarnya 

yaitu PT.Mustika Ratu. 

Mengenai pendaftaran nama domain ini diatur dalam Pasal 77 ayat 1 

PP No.82 Tahun 2012 yang pendaftarannya didasarkan prinsip pendaftar 

pertama. Hal ini sama dengan prinsip pendaftaran yang dianut oleh rezim 

hak atas merek. Persyaratan nama domain yang hendak didaftarkan harus 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan 

yang berlaku dalam masyarakat dan itikad baik. Kelemahan pengaturan 

mengenai nama domain dalam PP ini adalah tidak disebutkan dengan jelas 

peraturan perundang-undangan terkait dengan nama domain sehingga 

tidak memberikan detil yang jelas kepada masyarakat awam.  

 

B. Kelompok Penyiaran 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  

a. Larangan Pengalihan Izin Siaran  

Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran menyatakan bahwa izin penyiaran dilarang dipindahtangankan 

kepada pihak lain. Penjelasan Pasal 34 ayat (4) menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan pemindahtanganan izin penyiaran kepada pihak lain 

adalah misalnya izin penyiaran yang diberikan kepada badan hukum 

tertentu dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan 

lain. 

http://www.mustikaratu.com/
http://www.mustikaratu.org/
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Larangan pengalihan izin siaran ini berkaitan dengan prinsip-prinsip 

yang khas dari frekuensi penyiaran sebagai frekuensi milik publik yaitu:23  

a. Prinsip public domain  

Prinsip ini menyatakan bahwa frekuensi merupakan milik publik sehingga 

penggunaan frekuensi harus ditujukan untuk manfaat orang banyak dan 

bukan untuk kepentingan pribadi; 

b. Prinsip scarcity  

Frekuensi publik merupakan milik publik yang ketersediaannya terbatas 

sehingga kepemilikan atas frekuensi tersebut harus dibatasi sedemikian 

rupa.  

c. Prinsip Pervasive Presence Theory 

Frekuensi adalah milik publik dan konten atau isi siaran yang ditayangkan 

sangatlah beragam. Masyarakat tidak dapat mengontrol siaran mana 

yang harus dilihat dan mana yang tidak sehingga diperlukan sistem 

kontrol terhadapnya oleh lembaga terkait.  

Dapat disimpulkan bahwa larangan pengalihan izin siaran ini 

ditujukan untuk melindungi hak publik atas tayangan-tayangan yang 

berkualitas sekaligus mencegah penyalahgunaan frekuensi publik. Dalam 

prakteknya, ketentuan ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. 

Penyimpangan terjadi pada kasus pengambilalihan perusahaan 

sebagaimana diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut UU PT). Ketentuan 

pengambilalihan terhadap perusahaan secara umum, berarti termasuk 

perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran, dilakukan dengan cara 

pengambilalihan saham yang menyebabkan beralihnya pengendalian 

terhadap perusahaan tersebut (Pasal 125 ayat (3) UU PT). 

                                                             
23 Iswandi Syahputra, Dinamika Perizinan di Indonesia, (Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia, 
2012), Hlm. 
11 sebagaimana diuraikan dalam Tanty Savitri, Pengambilalihan Perseroan Terbatas Bidang 
Penyiaran Sesuai Hukum Positif Indonesia, (Malang: Universitas Jayabaya, 2014), Hlm.12 
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Saat ini, merujuk pada ketentuan dalam UU PT tersebut, Mahi M. 

Hikmat menyatakan bahwa penyimpangan terjadi terhadap ketentuan UU 

penyiaran tentang larangan peralihan izin penyiaran. Banyak izin penyiaran 

yang dipindahtangankan ketika badan usahanya juga beralih kepemilikan.24 

Praktek ini salah satunya dilakukan oleh PT. NET Mediatama Indonesia 

menggunakan frekuensi siaran PT. TV Anak Spacetoon melalui pembelian 

saham (bersama dengan Grup Indika) diperkirakan mencapai 95% yang saat 

ini mengalami kemunduran keuangan.25 Terhadap hal ini, pihak KPI hanya 

menyatakan bahwa tidak ada larangan terhadap perubahan nama siaran 

meski idealnya perubahan tersebut menunggu evaluasi dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta KPI terkait isi siaran.26 

Padahal jika merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, 

pemindahtanganan tetap tidak dapat dilakukan. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, semestinya hal yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya 

pengambilalihan suatu perusahaan penyiaran adalah penggunaan frekuensi 

tersebut harus dikembalikan kepada negara dan perusahaan yang baru 

mengajukan kembali izin penyiaran melalui prosedur yang ada.  

Praktek penyimpangan terhadap larangan peralihan izin siaran ini 

dikonfirmasi oleh Bagir Manan yang mengungkapkan bahwa saat ini ketika 

terjadi peralihan kepemilikan badan usaha, izin (yang dimiliki badan usaha 

tersebut) ikut beralih.27 Meski demikian, Bagir Manan berpendapat bahwa 

praktek ini tidak tepat karena izin tidak diperoleh melalui perjanjian, bukan 

merupakan hubungan private to private melainkan merupakan sebuah 

                                                             
24 Mahi M. Hikmat dalam Rapat dengan Narasumber Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam 
rangka Partisipasi Publik dalam proses Pengambilan Kebijakan Publik, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Jakarta, 9 Mei 2016. 
25 KPI Nilai Janggal Kemunculan NET TV, https://kominfo.go.id/content/detail/2503/kpi-nilai-
janggal-kemunculan-net-tv/0/sorotan_media, diakses tanggal 18 Desember 2017 
26 KPI Nilai Janggal Kemunculan NET TV, Op.cit. 
27 Bagir Manan dalam dalam Rapat dengan Narasumber Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam 
rangka Partisipasi Publik dalam proses Pengambilan Kebijakan Publik, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional , Jakarta, 16 Agustus 2016. 

https://kominfo.go.id/content/detail/2503/kpi-nilai-janggal-kemunculan-net-tv/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/2503/kpi-nilai-janggal-kemunculan-net-tv/0/sorotan_media
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keputusan publik sehingga peralihannya harus diberitahukan kebada 

pembuat kebijakan.28  

b. Hukum Acara Penjatuhan Sanksi di Bidang Penyiaran 

Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Penyiaran memberikan kewenangan 

kepada KPI untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan 

pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Kemudian Bab 

XXX Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang 

Pedoman Perilaku Penyiaran mengatur tentang Sanksi Administratif dan Tata 

Cara Pemberian Sanksi. Namun dalam kedua pengaturan ini ternyata belum 

terdapat pengaturan hukum acara yang harus ditempuh KPI apabila hendak 

menjatuhkan sanksi. Mahi M. Hikmat, Koordinator Pengawas Isi Siaran KPID 

Jawa Barat mengemukakan bahwa akibat ketiadaan pengaturan ini, tidak ada 

keseragaman penerapan hukum acara ketika KPI Daerah dan KPI Pusat 

menjatuhkan sanksi administratif.29 Hal serupa juga disampaikan Idy 

Muzzayad, komisioner KPI period 2013-2016 dalam Focus Group Discussion 

tentang “Hukum Acara yang Aplikatif dan Implementatif untuk Dipatuhi dan 

Ditaati” bahwa KPI akan menyempurnakan bagian yang belum memadai 

dalam bagian hukum acara penjatuhan sanksi pada Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran.30 

Kejelasan hukum acara sangat penting untuk menjamin efektivitas 

penegakan ketentuan UU Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia baik di 

tingkat pusat maupun di daerah. Ketidakseragaman penegakan hukum oleh 

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat maupun Daerah berdampak pada ketiadaan 

kepastian hukum dan berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum 

penyiaran.   

 

                                                             
28 Ibid. 
29 Mahi M.Hikmat, Op.cit. 
30 Hukum Acara Penjatuhan Sanksi,  https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-
negeri/32426-hukum-acara-penjatuhan-sanksi, diakses tanggal 20 September 2016 

https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32426-hukum-acara-penjatuhan-sanksi
https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32426-hukum-acara-penjatuhan-sanksi
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c. Ketidakjelasan Kewenangan Penanganan Pengaduan Konten Siaran antara 

KPI Pusat dan KPI Daerah 

Pasal 8 ayat (3)  huruf e UU Penyiaran memberikan tugas dan kewajiban 

kepada KPI untuk “menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, 

sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan 

penyiaran.”  Pasal ini tidak memberi penjelasan mekanisme pengajuan dan 

penanganan pengaduan sehingga pada prakteknya menimbulkan beberapa 

persoalan sebagai berikut: 31   

1. Terdapat potensi terjadinya duplikasi pengaduan di mana masyarakat 

mengadukan suatu konten siaran pada KPI Pusat dan KPI Daerah 

karena tidak terdapat pengaturan mekanisme pengajuan dan 

kewenangan penanganan pengaduan yang jelas di antara kedua 

lembaga tersebut.32 Dalam hal ini muncul juga kemungkinan bahwa 

KPI Pusat dan KPI Daerah memberikan sanksi yang berbeda sehingga 

justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. 

2. Terjadinya mobilisasi pengaduan dengan jumlah besar terhadap 

konten siaran tertentu. Terhadap setiap pengaduan, KPI harus 

melakukan verifikasi dalam tenggat waktu yang sangat singkat.  

Merujuk pada persoalan-persoalan itu, untuk membuat lebih efektif 

ketentuan pengaduan ini perlu dilakukan penguatan dan integrasi terhadap 

sistem penangangan pengaduan antara KPI Pusat dan KPI Daerah. 

 

d. Pelibatan DPR dalam Proses Pemilihan Komisioner KPI  

Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Anggota KPI Pusat dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji 

kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Pengisian jabatan publik, termasuk 

                                                             
31 Nuning Rodiyah, Op.cit. 
32 Hafidhah Farwa, disampaikan dalam Focus Group Discussion Analisis dan Evaluai Hukum 
tentang Partisipasi Publik dalam rangka Pengambilan Kebijakan Publik, (Jakarta: BPHN), 23 
Agustus 2016 
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anggota KPI, dengan melibatkan DPR telah banyak dikritisi oleh para ahli. 

Bagir Manan, misalnya menyatakan bahwa pelibatan DPR dalam pengisian 

jabatan lembaga negara ini berpotensi dipolitisasi.33 Hal ini tidak bisa 

dihindari karena setiap lembaga politik pasti memiliki political interest.34 

Senada dengan kritik tersebut, Ronald Rofiandri, peneliti PSHK juga 

mengingatkan bahwa mekanisme fit and proper test yang melibatkan DPR 

justru merupakan bentuk perluasan kewenangan dari DPR yang mana 

menurut Konstitusi hanya memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan.35 Pengisian jabatan lembaga negara oleh DPR sebaiknya 

dibatasi hanya terhadap lembaga-lembaga yang telah ditetapkan secara 

eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 seperti Komisi Yudisial.36  

 Perlu dikaji lebih jauh seberapa jauh efektivitas pengisian jabatan 

anggota KPI dengan melibatkan lembaga DPR dan DPRD untuk di daerah 

mengingat hal ini menambah panjang proses dan tidak mungkin terlepas dari 

political interest yang ada di DPR.  

 

e. Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan  

Mekanisme pemberian penyelenggaraan penyiaran dalam Undang-

Undang Penyiaran melibatkan dua lembaga yaitu Kementerian Komunikasi 

dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut.  

Pasal Kewenangan Kominfo KPI 

Pasal 33 ayat (4)  Memberikan izin dan 

perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran  

   

Pasal 33 ayat (4) 

huruf a 

Memberi Masukan dan hasil 

evaluasi dengar pendapat 

   

                                                             
33 Bagir Manan, Op.cit. 
34 Ibid. 
35 Ronald Rofiandri, Op.cit. 
36 Pasal 24B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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dengan pemohon kepada 

pemerintah  

Pasal 33 ayat (4) 

huruf b 

Memberi rekomendasi 

kelayakan penyelenggaraan 

penyiaran  

   

Pasal 33 ayat (4) 

huruf c  

Menyelenggarakan forum rapat 

bersama yang diadakan khusus 

untuk perizinan antara KPI dan 

Pemerintah  

    

Pasal 33 ayat (4) 

huruf d 

Memberi usulan kepada 

pemerintah untuk pemberian 

izin alokasi dan penggunaan 

spektrum frekuensi radio atas 

usul KPI  

   

Pasal 33 ayat (4) 

huruf d 

Memberi izin alokasi dan 

penggunaan spektrum frekuensi 

radio atas usul KPI  

   

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kewenangan KPI terbatas pada 

pemberian rekomendasi dan usulan pemberian izin yang kemudian diberikan 

oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Kewenangan KPI dalam hal ini ada pada persyaratan konten sedangkan 

persyaratan administratif dan teknis ada pada Kemenkominfo. Mekanisme 

pemberian izin ini diatur secara lebih mendetil dalam Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 

28/P/M.Kominfo/09/2008 (Permenkominfo Nomor 28 Tahun 2008).  
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Mekanisme pemberian izin penyelenggaraan penyiaran yang 

melibatkan dua lembaga ini menimbulkan masalah dalam penerapannya 

seperti:37  

1) kurangnya komunikasi antara KPI dengan Direktorat Penyiaran 

Kementerian Komunikasi dan Informasikat (Ditjen PPI) sehingga 

terdapat beberapa dokumen yang terselip atau belum terbawa 

saat KPI memberikan berkas-berkas kepada Ditjen PPI untuk 

diproses lebih lanjut. 

2) Birokrasi yang harus ditempuh menjadi panjang karena harus 

melalui dua lembaga yang berbeda strukturnya di mana setiap 

lembaga memiliki birokrasinya masing-masing. Di pihak 

kementerian sendiri misalnya, Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) 

harus ditandatangani oleh tujuh pejabat Kementerian Komunikasi 

dan Informatika sebelum ditandatangani oleh menteri. Dalam hal 

permohonan izin diajukan di daerah kepada Komisi Penyiaran 

Informasi Daerah maka Surat Rekomendasi baru dapat 

dikeluarkan setelah proses melewati Pemerintah Daerah dan ini 

berarti menambah panjang proses.  

3) Informasi kepada pemohon mengenai sampai mana permohonan 

mereka telah diproses belum tersedia sehingga seringkali 

pemohon harus berinisiatif menelepon untuk menanyakan sejauh 

mana permohonan mereka telah diproses. Keluhan-keluhan ini 

ditanggapi dengan baik namun kemudian pemohon hanya akan 

diminta untuk menunggu sehingga tetap tidak memberikan solusi 

kepada pemohon.  

                                                             
37 Yusti Fatmadingyah, Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Swasta Studi 2 
(Dua) Lembaga Penyiaran Swasta Wilayah Siar DKI Jakarta, (Jakarta: FISIP Universitas 
Indonesia,2013), tanpa halaman. 
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Kedua kendala ini harus dilihat dalam perspektif para pelaku penyelenggara 

penyiaran sebagai pelaku industri yang tentunya harus mempertimbangkan 

efektivitas tenaga, biaya, dan waktu.  

Pelibatan dua lembaga ini dipandang oleh Mochamad Riyanto sebagai 

adanya dua otoritas yang menyebabkan terjadinya tarik menarik 

kewenangan.38 Terhadap kondisi ini, KPI mengusulkan dalam Usulan Komisi 

Penyiaran Indonesia terhadap Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran agar IPP dan Perpanjangan IPP diberikan 

oleh KPI sementara Pemerintah dalam hal ini Kominfo memberikan Izin 

Alokasi Frekuensi dan Izin Stasiun Radio.39  

 

 

 

f. Efektivitas Pemberian Sanksi oleh KPI 

UU Penyiaran memberikan kewenangan kepada KPI untuk memberikan 

sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3SPS.40 Mengacu kepada SPS, 

sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPI meliputi:41  

1) teguran tertulis; 

2) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah 

melalui tahap tertentu; 

3) pembatasan durasi dan waktu siaran; 

4) denda administratif; 

                                                             
38 Mochamad Riyanto dalam wawancara dengan Remotivi, 
http://www.remotivi.or.id/wawancara/108/-Mochamad-Riyanto:-KPI-Bukan-Macan-Ompong, 
diakses tanggal 4 November 2016. 
39 Nuning Rodiyah, Usulan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Rencana Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disampaikan dalam Focus Group Discussion 
Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan 
Kebijakan Publik, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), 23 Agustus 2016, Hlm. 1 
40 Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
41 Pasal 75 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/ KPI//03/2012 tentang 
Standar Program Siaran (SPS). 

http://www.remotivi.or.id/wawancara/108/-Mochamad-Riyanto:-KPI-Bukan-Macan-Ompong
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5) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; 

6) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; 

atau 

7) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. 

Penjatuhan sanksi ini mengikuti klasifikasi pelanggaran dan sanksi yang 

ditentukan dalam Pasal 79 hingga Pasal 84 Standar Program Siaran (SPS). Data 

yang dihimpun oleh Remotivi, Pusat Kajian media dan Komunikasi, 

menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015, terdapat 257 surat tertulis 

pemberian sanksi administratif dan 120 surat peringatan.42 Dari 7 jenis sanksi 

administratif dalam SPS, hanya 2 sanksi yang diterapkan dengan rincian 

sebagai berikut:  

Jenis Sanksi Jumlah 

Teguran Tertulis Teguran 1: 221 
Teguran 2 : 34 

Penghentian Sementara 2 

Pembatasan durasi 0 

Denda Administratif 0 

Pembekuan Kegiatan Siaran 0 

Tidak diberikan perpanjangan 

izin penyelenggaran penyiaran 

0 

Pencabutan izin 

penyelenggaraan penyiaran 

0 

Total 257 

 

Melihat Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 SPS, memang sebagian besar 

pelanggaran terhadap SPS diganjar dengan sanksi teguran tertulis sehingga 

dapat dipahami mengapa sanksi ini menjadi lebih dominan dibandingkan 

sanksi lainnya. Yang menjadi catatan di sini adalah bahwa sanksi teguran 

tertulis merupakan jenis sanksi yang paling ringan sehingga dalam praktiknya 

                                                             
42 Eduard Lazarus dan Gabriela Eviany, Rambu-Rambu Ambigu: Kritik Terhadap Penerapan Sanksi 
KPI Sepanjang Tahun 2015, (Tanpa Kota: Remotivi, 2016), Hlm. 12 
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banyak stasiun televisi yang tetap melakukan pelanggaran berulang kali.43 

Teguran tertulis juga tidak memiliki dampak langsung selain menjadi 

pertimbangan bagi KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 

memberikan perpanjangan izin siaran. 

Penelitian Remotivi terkait dengan Penerapan Sanksi KPI Sepanjang 

Tahun 2015 menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat 

dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas pemberian sanksi oleh KPI 

sebagai berikut:  

Kesimpulan 

1.  Sanksi yang diberikan tidak memiliki konsekuensi yang berdampak 

berat bagi industri televisi. 

2.  P3SPS yang menjadi acuan KPI untuk menjatuhkan sanksi belum 

memadai sehingga praktik pemberian sanksi menjadi kontraproduktif  

3. Surat sanksi yang dijatuhkan oleh KPI memiliki sejumlah permasalahan 

administratif, seperti format penulisan yang tidak konsisten 

Rekomendasi 

1.  Perbaikan definisi:  

a. Definisi program siaran sebagai objek hukum harus dibuat lebih 

jelas seperti ciri-ciri program siaran dan juga satuan objek hukum 

(misalnya episode atau kriteria lainnya)  

b. Definisi peringatan pada Pasal 80 ayat (3) SPS harus dibuat lebih 

jelas. Peringatan sebetulnya ditentukan sebagai mekanisme KPI 

untuk memperingatkan lembaga penyiaran melaksanakan sanksi 

penghentian sementara tetapi pada prakteknya digunakan untuk 

memperingatkan lembaga penyiaran agar tidak melanggar 

peraturan.  

2. Mencantumkan mekanisme pemberian sanksi bertingkat secara 

eksplisit 

                                                             
43 Sanksi KPI tak Membuat Jera, 
http://nasional.kompas.com/read/2016/11/24/15064581/sanksi.kpi.tak.membuat.jera , 
diakses tanggal 211 Desember 2016. 

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/24/15064581/sanksi.kpi.tak.membuat.jera


PUSANEV B
PHN

140 
 

Ketentuan pemberian sanksi bertingkat sebetulnya sudah disebutkan 

dalam Pasal 79 ayat (3) SPS namun tidak diatur lebih lanjut dengan 

lebih terperinci. Tanpa adanya mekanisme kebertingkatan dalam 

pemberian sanksi, sanksi yang diberikan KPI tidak dapat menghasilkan 

efek jera yang mendorong perbaikan kualitas konten televisi.  

 

3. Membuat mekanisme tambahan apabila sebuah tayangan melanggar 

dua pasal dengan sanksi berbeda. 

Lembaga penyiaran yang melanggar dua pasal dengan sanksi berbeda 

dapat diberikan kedua sanksi tersebut, atau diberi sanksi yang paling 

berat. 

4. Mencantumkan dengan rinci jangka waktu pengenaan penghentian 

sementara dan jumlah durasi yang dikurangi. 

5. Menyusun mekanisme penjatuhan sanksi yang berbeda untuk program 

siaran yang hanya tampil sekali. 

Keinginan penguatan terhadap kewenangan KPI dalam pemberian 

sanksi dibenarkan oleh Mahi M. Hikmat, yakni agar KPI dapat memberikan 

sanksi tidak hanya kepada lembaga penyiaran tetapi juga pada talentnya.44 

Sedangkan terhadap pencabutan IPP, Bagir Manan mengingatkan agar 

pembuat kebijakan mempertimbangkan dampak sosial yang akan timbul dari 

pencabutan IPP suatu lembaga penyiaran seperti hilangnya mata pencaharian 

orang yang bekerja di lembaga penyiaran tersebut.45  

 

g. Konsistensi Penerapan Ketentuan Sistem Televisi Berjaringan   

Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam sistem penyiaran nasional 

terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang 

dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Aturan 

ini dimaksudkan untuk menghadirkan sistem penyiaran yang tidak lagi 

                                                             
44 Mahi M. Hikmat, Op.cit. 
45 Bagir Manan, Op.cit.  
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sentralistik, di mana siaran televisi yang dipancarkan dari stasiun induk di 

Jakarta dapat diterima di daerah dengan cara berjaringan bersama stasiun 

lokal.46 Dengan sistem ini, demokratisasi dan desentralisasi penyiaran dimulai 

melalui pemerataan kepemilikan (diversity of ownership) dan pemerataan 

informasi (diversity of content). Dari 17 televisi di Jakarta, hanya beberapa 

yang sudah menerapkan hal ini, itupun masih terbatas di pulau Jawa saja.47 

Stasiun televisi di Jakarta akan menjadi pihak yang paling terkena dampak 

apabila aturan ini diterapkan secara konsisten karena dengan sistem yang 

tersentralistik selama ini, mereka sangat diuntungkan secara ekonomi. 

Terhadap kondisi ini diperlukan pengawasan KPI dan KPID yang lebih ketat 

agar ketentuan ini dapat betul-betul berjalan.  

 

h. Literasi Media  

Di luar aspek regulasi, efektivitas implementasi UU Penyiaran demi 

meningkatkan kualitas penyiaran membutuhkan tingkat literasi media yang 

tinggi di tengah-tengah masyarakat. Literasi media adalah kemampuan untuk 

memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media, agar 

pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak) menjadi sadar 

(melek) bagaimana media dikonstruksi (dibuat) dan diakses.48 Literasi media 

yang baik akan membuat masyarakat berdaya dalam melakukan pengawasan 

terhadap konten siaran setiap lembaga penyiaran dan implementasi dari UU 

Penyiaran.  

 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 

a. Jangkauan Undang-Undang Pers terhadap Media-Media Siber 

Menurut Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 

tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, Media Siber adalah segala 

                                                             
46 Ahmad Budiman,  Sistem Penyiaran Televisi Berjaringan, (Jakarta: Info Singkat Pemerintah 
Dalam Negeri Vol. IV No.03, 2012), Hlm.17. 
47 Mahi M. Hikmat, Op.cit. 
48 Irwan Prayitno, Literasi Media, http://www.kpi.go.id/index.php/terkini/22-literasi-media, 
diakses tanggal 17 November 2016.  

http://www.kpi.go.id/index.php/terkini/22-literasi-media
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bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan 

kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers 

dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Pedoman ini 

menunjukkan bahwa perkembangan media siber telah diamati oleh Dewn 

Pers maupun organisasi pers dan terdapat kebutuhan untuk juga 

memastikan bahwa media-media ini pun tunduk pada ketentuan-

ketentuan Undang-Undang Pers.49 

Dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan dalam UU Pers maupun 

Pedoman Pemberiaan Media Siber (PPMS) ini kerap dilanggar oleh media-

media siber misalnya kewajiban mengumumkan nama, alamat dan 

penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan (Pasal 

12 UU Pers), ketentuan untuk tunduk pada kode etik jurnalistik (angka 3 

huruf a PPMS), serta kewajiban verifikasi dan keberimbangan berita (angka 

2 PPMS). Pertumbuhan media siber dalam beberapa tahun belakangan ini 

memang sangat pesat di mana saat ini jumlahnya sudah sekitar 43.400 

sementara yang terdaftar di Dewan Pers hanya sekitar 234 saja.50  

Terhadap fenomena menjamurnya media siber ini, Bagir Manan 

menyatakan bahwa terdapat batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang Pers saat ini. media siber yang dapat menjadi objek 

pengawasan sekaligus perlindungan dari Dewan Pers dan UU Pers 

hanyalah media siber yang memenuhi kriteria perusahan pers yang telah 

ditetapkan dalam UU pers yaitu: berbentuk badan hukum, memiliki 

pengurus yang teratur, terbit secara teratur, dan taat kepada kode etik.51 

                                                             
49 Pedoman Pemberitaan Media Siber ini disusun olehewan Pers bersama organisasi pers, 
pengelola media siber, dan masyarakat. Dalam bagian pendahuluan pedoman dijelaskan bahwa 
keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, 
kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus 
sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, 
memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 
Pers dan Kode Etik Jurnalistik.  
50 Disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. Lihat: Dari 43.000 Media “Online”, 
Hanya 234 yang Sesuai Syarat UU Pers, 
http://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/19022441/dari.43.000.media.online.hanya.23
4.yang.sesuai.syarat.uu.pers, diakses tanggal 25 Desember 2017. 
51 Bagir Manan, Op.cit. 

http://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/19022441/dari.43.000.media.online.hanya.234.yang.sesuai.syarat.uu.pers
http://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/19022441/dari.43.000.media.online.hanya.234.yang.sesuai.syarat.uu.pers


PUSANEV B
PHN

143 
 

Apabila tidak memenuhi hal-hal ini, maka media-media tersebut tidak 

dapat digolongkan sebagai pers dan dengan demikian tidak terikat dengan 

ketentuan-ketentuan UU Pers dan tidak mendapat perlindungan dari 

Dewan Pers.  

Di sini dapat terlihat bahwa Undang-Undang Pers belum 

mengantisipasi ekses-ekses negatif dari perkembangan media siber yang 

terjadi masif saat ini seperti pemberitaan bohong (hoax), berita-berita 

yang dibuat tanpa mengindahkan kaidah jurnalistik atau kode etik 

jurnalisme. Praktek-praktek semacam ini jelas bertentangan dengan Pasal 

6 UU Pers yang menyatakan bahwa Pers nasional melaksanakan peran 

yang mulai seperti menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong 

terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat 

kebhinekaan (Pasal 6 huruf b UU Pers),  mengembangkan pendapat umum 

berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar (Pasal 6 huruf c UU 

Pers),  serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran (pasal 6 huruf e UU 

Pers). Dibuatnya Pedoman Pemberitaan Media Siber sebetulnya sudah 

merupakan langkah yang sangat positif namun masih belum memadai 

untuk menciptakan pemberitaan yang sehat dan bertanggungjawab oleh 

media siber. Oleh karena itu, UU Pers perlu diperluas cakupannya sehingga 

dapat ditegakkan terhadap media-media siber yang masih akan terus eksis 

dan berkembang di tengah kemajuan teknologi informasi di Indonesia.    

 

b. Bentuk Badan Hukum Korporasi Pers 

Pasal 1 angka 2 UU Pers mendefinisikan perusaah pers sebagai 

badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi 

perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta 

perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, 

menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Rumusan pasal ini tidak 

menentukan bentuk badan hukum tertentu bagi perusahaan pers. Dengan 
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kata lain perusahan pers bebas memilih bentuk badan hukum sesuai 

dengan kebutuhannya.  

Persoalan timbul ketika Pasal 11 UU Pers kemudian menyatakan 

bahwa penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui 

pasar modal. Aliansi Jurnalis Independen menilai bahwa pengaturan ini 

membingungkan karena hanya Perseroan Terbatas (PT)  yang dapat 

terdaftar di Pasar Modal dan dengan demikian UU Pers secara implisit 

mengatur bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum PT.52 

Dalam prakteknya, banyak komunitas pers menafsirkan bahwa badan 

hukum perusahaan pers tidak terbatas pada PT. Namun guna memberikan 

kepastian hukum, ketentuan ini perlu diubah agar tidak menimbulkan 

kebingungan dapat dapat berlaku lebih efektif.  

 

c. Pembatasan Modal Asing 

Pembatasan pengaruh asing terhadap pers nasional secara implisit 

ditunjukkan oleh adanya ketentuan bahwa setiap perusahaan pers harus 

berbentuk badan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat (2) UU Pers). Pasal 11 UU 

Pers kemudian membuka ruang penambahan modal asing pada 

perusahaan pers (yang berbadan hukum Indonesia) melalui pasar modal. 

Pasal ini tidak membatasi persentase modal asing dalam sebuah 

perusahaan pers. Hal ini berbeda dengan pembatasan terhadap jumlah 

modal asing pada lembaga penyiaran swasta yaitu tidak lebih dari 20% 

(Pasal 17 ayat (2) UU Penyiaran). Tanpa adanya pembatasan jumlah modal 

asing, maka ada potensi kepemilikan saham mayoritas suatu pers nasional 

oleh pihak asing. Agar pers nasional dapat betul-betul bebas dari campur 

tangan dan paksaan dari manapun, dalam hal ini dari pihak asing, 

pembatasan terhadap persentase modal asing dalam perusahaan pers 

nasional harus dibatasi. Ketentuan ini diperlukan untuk meningkatkan 

                                                             
52 Aliansi Jurnalis Independen, Menguji Ide Revisi UU Pers (Hasil Kajian dan Usulan AJI Soal 
Undang-Undang Pers), (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, tanpa tahun), Hlm.56 
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efektivitas penerapan UU Pers khususnya mengenai Pers yang bebas dari 

campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. 

 

d. Larangan Pemusatan Kepemilikan, Penguasaan Perusahaan Pers oleh 

Satu Orang atau Satu Badan Hukum, dan Kepemilikan Silang 

Antarperusahaan Pers 

Saat ini belum ada pengaturan mengenai larangan pemusatan 

kepemilikan, penguasaan perusahaan pers oleh satu orang atau satu badan 

hukum, dan kepemilikan silang antarperusahaan pers di dalam UU Pers. 

Padahal larangan terhadap hal-hal ini sangat penting dilakukan untuk 

menjaga pers agar tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh 

Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pers. Pembatasan terhadap hal-hal ini juga 

diharapkan akan menghindarkan publik dari upaya penyeragaman produk 

jurnalistik dan persaingan tidak sehat.53 Larangan terhadap kepemilikan 

silang dan pemusatan kepemilikan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Swasta 

Terdapat ketentuan yang melemahkan ketentuan larangan Pemusatan 

Kepemilikan, Penguasaan Perusahaan Pers oleh Satu Orang atau Satu Badan 

Hukum, dan Kepemilikan Silang Antarperusahaan Pers yang diatur dalam Pasal 

18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. 

Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2005 sebetulnya telah melakukan 

pembatasan terhadap kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana 

amanat UU Penyiaran sebagai berikut:  

                                                             
53 Aliansi Jurnalis Independen, Op.cit., Hlm.58 
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Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta 
jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, 
baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di 
seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut: 

a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin 
penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang 
berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda; 

b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus 
perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu); 

c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh 
sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua); 

d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh 
perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga); 

e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) 
pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya; 

f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, 
huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
 

Ketentuan pembatasan, yang dalam rumusan Pasal 32 ayat (1) ini berlaku pada 

semua lembaga penyiaran swasta sayangnya direduksi oleh Pasal 32 ayat (3) 

PP Nomor 50 Tahun 2005 yang mengecualikan ketentuan tersebut bagi 

Lembaga Penyiaran Swasta yang telah beroperasi sampai dengan jumlah 

stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

ini. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) ini dengan kata lain membuat Pasal 32 ayat (1) 

menjadi tidak efektif dan memfasilitasi dan melanggengkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi 

swasta yang berdiri sebelum tanggal 16 November 2005.54 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas 

Lembaga penyiaran komunitas (LPK) yang mencakup televisi dan radio 

komunitas di Indonesia saat ini cukup banyak. Data dari Asosiasi Televisi 

Komunitas Indonesia (ATVKI) menunjukkan per tahun 2014 terdapat 31 TV 

Komunitas yang terdaftar di ATVKI yang didirikan di pulau Jawa dan 304 Radio 

                                                             
54 Ditha Wiradiputra, Menyoal Konsentrasi Kepemilikan dalam Industri Penyiaran Televisi Swasta, 
(Tanpa kota: Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI, tanpa tahun), Hlm.2 
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Komunitas yang merupakan Anggota Jaringan Radio Komunitas Indonesia, 

tersebar hampir merata di 17 provinsi di Indonesia.55 Sekalipun demikian, 

terdapat beberapa persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan PP ini 

sebagai berikut: 

a. Izin Pendirian terlalu Rumit  

Ketentuan mengenai pendirian LPK diatur dalam Pasal 4, Pasal 8 

sampai dengan Pasal 11 PP Nomor 51 Tahun 2005. Syarat pendirian LPK 

yang diuraikan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 sama dengan syarat 

pendirian Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang diatur dalam Pasal 4 

sampai dengan Pasal 7 PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Salah satu ketentuan yang dirasa 

memberatkan adalah ketentuan bahwa masyarakat yang ingin membuat 

media komunitas harus menyerahkan berkas ke Kominfo yang berada di 

Jakarta.56 Dari segi biaya, aturan ini tentu memberatkan bagi daerah yang 

lokasinya jauh dari Jakarta. Apalagi setelah melalui prosedur ini belum 

tentu LPK akan mendapatkan izin penyiaran karena masih harus 

melakukan uji coba siaran (6 bulan untuk radio dan 1 tahun untuk televisi) 

untuk mendapat izin tetap. Aturan ini juga dianggap merumitkan proses 

pendirian LPK.57  

Untuk menyerahkan berkas-berkas perizinan ke KPID juga terdapat 

kendala di mana KPID hanya ada di ibukota provinsi sehingga lembaga 

penyiaran di daerah yang jauh dari ibukota provinsi harus mengeluarkan 

biaya lagi. Setelah proposal diterima, Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang 

ditetapkan oleh undang-undang juga belum tentu bisa diselenggarakan 

                                                             
55 Ahmad Budiman, Penataan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam Aktivitas Penyiaran di 
Indonesia, (Jakarta: Jurnal Politica Vol 5 No.1, 2014), Hlm. 62 
56 Hillun Vilalyl Napis, Kenapa Lembaga Penyiaran Komunitas Sulit Berkembang, 
http://www.remotivi.or.id/amatan/250/Kenapa-Lembaga-Penyiaran-Komunitas-Sulit-
Berkembang. Diakses tanggal 27 Desember 2016 
57 Hillun Vilalyl Napis, Op.cit. 

http://www.remotivi.or.id/amatan/250/Kenapa-Lembaga-Penyiaran-Komunitas-Sulit-Berkembang
http://www.remotivi.or.id/amatan/250/Kenapa-Lembaga-Penyiaran-Komunitas-Sulit-Berkembang
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karena keterbatasan anggaran KPID. Di beberapa daerah bahkan biaya EDP 

dibebankan pada lembaga penyiaran.58 

Proses perizinan pun memakan waktu yang relatif lama. Menurut 

Sinam Sutarno, ada yang prosesnya 2 tahun, 5 tahun, bahkan 8 tahun.59 

Padahal jika mengacu ke Permenkominfo 28 tahun 2008 harusnya tak lebih 

dari 6 bulan. 

 

b. Pembatasan Radius Siaran Lembaga Penyiaran Komunitas 

Pasal 5 PP Nomor 51 Tahun 2005 menyatakan bahwa radius siaran 

LPK dibatasi maksimum 2,5 (dua setengah kilometer) km dari lokasi 

pemancar atau dengan ERP (Effective Radiated Power) maksimum 50 watt. 

Ketentuan ini menjadi kendala bagi LPK yang hendak didirikan di daerah 

yang tidak terlalu padat penduduk utamanya di luar pulau Jawa. Untuk 

daerah yang padat penduduk, radius siaran 2,5 kilometer tentu bisa 

menjangkau khalayak yang cukup besar, seperti di Jakarta tetapi untuk 

wilayah tidak padat penduduk sangat sulit untuk menjangkau khalayak 

yang besar sehingga kebijakan radius siaran ini tidak bisa disamakan di 

setiap daerah. 60 Agar PP ini dapat lebih efektif di mana tujuan dari LPK 

adalah untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai 

kesejahteraan serta tidak untuk mencari laba atau keuntungan,  ketentuan 

ini perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi kendala.   

 

c. Ketentuan Pendanaan Lembaga Penyiaran Komunitas Terlalu Berat  

Pasal 7 PP Nomor 51 Tahun 2005 melarang LPK untuk melakukan 

siaran dan/atau siaran iklan komersial, kecuali iklan layanan masyarakat. 

Hal ini memang selaras dengan ketentuan bahwa LPK tidak bersifat 

komersial. Meskipun demikian, ketentuan ini kerap disimpangi dalam 

                                                             
58 Sinam Sutarno: Proses Perizinan Radio Komunitas Panjang dan Melelahkan, wawancara 
dengan Sinam Sutarno, http://www.remotivi.or.id/wawancara/317/Sinam-Sutarno:-Proses-
Perizinan-Radio-Komunitas-Panjang-dan-Melelahkan, diakses tanggal 14 Desember 2016 
59 Ibid. 
60 Hillun Vilalyl Napis, Op.cit. 

http://www.remotivi.or.id/wawancara/317/Sinam-Sutarno:-Proses-Perizinan-Radio-Komunitas-Panjang-dan-Melelahkan
http://www.remotivi.or.id/wawancara/317/Sinam-Sutarno:-Proses-Perizinan-Radio-Komunitas-Panjang-dan-Melelahkan
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prakteknya.61 Menurut Mahi M.Hikmat, pendirian dan operasional 

lembaga penyiaran memerlukan biaya tinggi. Radio Komunitas, misalnya 

tetap harus membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (BHPF), 

seperti radio swasta, sebesar 1 juta pertahun serta biaya pemancar 

bersertifikat yang harganya berkisar antara 12-17 juta.62 Sehingga pada 

prakteknya, banyak LPK yang mencuri-curi kesempatan untuk mencari 

keuntungan lewat iklan dan sebagian bahkan bertindak seperti Lembaga 

Penyiaran Swasta.63 Pasal 34 PP ini memang membuka kesempatan bagi 

media komunitas untuk memperoleh sumber pembiayaan dari 

sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Akan tetapi, sumber-sumber pendapatan tersebut tidak bersifat 

berkelanjutan sehingga tetap tidak menyelesaikan persoalan kesulitan 

pembiayaan suatu LPK.64 Aspek-aspek keuangan LPK ini perlu dipikirkan 

lebih jauh mengingat perbedaan mendasar antara LPK dan LPS. Setidaknya, 

ketentuan yang ada dapat memberi ruang bagi LPK untuk mencukupkan 

kebutuhan pembiayaan operasional dan biaya perpanjangan izin 

siarannya.     

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dalam RPJMN, salah satu agenda pembangunan nasional adalah membangun 

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya yang 

                                                             
61 Mahi M.Hikmat, Op.cit. 
62 Sinam Sutarno, Op.cit. 
63 Ibid. 
64 Hillun Vilalyl Napis, Op.cit. 
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dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi public dalam pengambilan 

kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Rendahnya tingkat 

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan mengakibatkan kebijakan 

yang diambil seringkali tidak pro rakyat. Oleh karena itu Pemerintah dalam RPJMN 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Strategi yang diambil 

dalam RPJMN difokuskan pada 3 hal yaitu: 1). Melaksanakan secara konsisten UU 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Mendorong masyarakat untuk dapat 

mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; 3). Meningkatkan kualitas 

penyiaran. 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partisipasi publik dalam 

proses pengambilan kebijakan publik terbagi dalam 2 (dua) kelompok sebagai fokus 

utama dalam RPJMN yaitu kelompok partisipasi public dan kelompok penyiaran. Pada 

prinsipnya, peraturan-peraturan di kelompok partisipasi publik memenuhi 

keterpenuhan prinsip yang digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan 

analisis dan evaluasi ini. Namun dalam analisis kesesuaian norma dengan prinsip 

terlihat dalam kelompok peraturan terkait dengan partisipasi publik adanya 

kecenderungan kurang kuatnya prinsip NKRI dan prinsip Demokrasi. Hal ini dapat 

terlihat beberapa rekomendasi untuk mengubah pasal dikarenakan ketidaksesuaian 

norma dengan dua prinsip tersebut. Indikator yang sering tidak terpenuhi adalah 

adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antara Pusat dan 

daerah agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional serta adanya aturan 

yang jelas tentang pembatasan pengaruh asng dalam bidang politik, hukum, 

keamanan dan pemerintahan (prinsip NKRI). Sedangkan indikator dari prinsip 

demokrasi yang kurang sesuai yaitu adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang 

kooperatif dan kolaboratif.  

Demikian juga dengan kelompok peraturan yang terkait dengan penyiaran, 

hasil analisis dan evaluasi terkait dengan kesesuaian norma dan prinsip hampir semua 

prinsip-prinsip tercermin dalam ketentuan norma. Namun ditemukan juga beberapa 
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norma yang tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan bahkan terdapat 

ketentuan yang seharusnya ada didalam rumusan pasal tetapi belum diatur dalam 

peraturan tersebut. Hal ini yang perlu diperhatikan jika ke depannya hendak 

dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dimaksud. 

Dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap potensi tumpang tindih, tim 

melakukan kajian dengan tetap memisahkan peraturan perundang-undangan terkait 

ke dalam 2 kelompok. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh tim terdapat beberapa 

potensi tumpang tindih dalam pengaturan ketika tidak dimaknai secara benar baik 

itu tumpang tindih dari sudut kewenangan dan penegakan hukum, hak dan kewajiban 

maupun perlindungan. Adanya potensi tumpang tindih ini dapat menghambat dalam 

pelaksanaan suatu peraturan namun tidak serta merta kemudian dapat menjadi satu-

satunya alasan suatu peraturan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Potensi 

tumpang tindih muncul ketika norma dalam peraturan mengatur suatu hal yang sama 

dengan peraturan lainnya atau bahkan dimungkinkan juga tumpang tindih terjadi 

dalam ketentuan-ketentuan di satu peraturan perundang-undangan. Di kelompok 

peraturan terkait partisipasi publik, potensi tumpang tindih di kewenangan muncul 

antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi serta Komisi 

Informasi Kabupaten/Kota. Selain itu ditemukan juga tumpang tindih kewenangan 

antara Komisi Informasi dengan Ombudsman RI. Potensi tumpang tindih kewenangan 

di kelompok peraturan terkait penyiaran dapat terjadi antara Komisi Penyiaran 

Indonesia Pusat (KPI-P) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi 

Penyiaran Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi 

Penyiaran Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.  

Selain potensi kewenangan dan penegakan hukum, tim melakukan penilaian 

terhadap adanya potensi tumpang tindih hak dan kewajiban. Hasilnya, terdapat 

potensi tumpang tindih antara hak mengakses informasi publik dengan hak menolak 

memberikan informasi serta hak mengeluarkan pendapat dengan hak atas 

perlindungan diri pribadi. Selanjutnya dalam hal perlindungan, potensi tumpang 

tindih muncul antara perlindungan terhadap rahasia negara dengan keterbukaan 

informasi publik serta perlindungan nama domain dengan kekayaan intelektual.  
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Tahapan penting bagi suatu peraturan perundang-undangan adalah pada 

tahap implementasi atau tahap pelaksanaan peraturan tersebut. Pada tahap ini suatu 

peraturan perundang-undangan akan diuji norma-norma yang sebelumnya telah 

dibuat melalui proses panjang dalam pembentukannya. Efektif atau tidaknya suatu 

norma dalam peraturan perundang-undangan akan terlihat dengan jelas ketika sudah 

bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai obyek dari peraturan tersebut. 

Munculnya permasalahan-permasalahan pada tahap implementasi menjadi modal 

dasar untuk melihat keefektifan suatu peraturan dan selanjutnya dapat dipetakan 

permasalahan utama dari peraturan tersebut sehingga solusi yang ditawarkan dapat 

lebih efektif dan efisien. 

Dari hasil penilaian efektifitas peraturan-peraturan yang terkait dengan 

partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik ditemukan 

permasalahan-permasalahan mendasar antara lain seperti masih rendahnya 

pengetahuan badan publik mengenai informasi publik yang kemudian berimbas pada 

minimnya keterlibatan publik dalam proses pemerintahan, ketidak jelasan 

kewenangan dalam hal mengelola pengaduan terkait dengan penyiaran dan juga 

tidak efektifnya pemberian sanksi. 

 

B. Rekomendasi 

Dalam analisis dan evaluasi yang telah dilakukan dihasilkan beberapa 

rekomendasi terkait dengan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan 

publik. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan sifatnya dibedakan ke dalam 2 

rekomendasi yaitu rekomendasi umum dan rekomendasi khusus.  

1. Rekomendasi Umum 

Rekomendasi umum diberikan terhadap hal-hal umum yang berkaitan 

dengan tema. Rekomendasi ini dihasilkan baik dari masukan para stakeholder 

atau narasumber, juga dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh tim. 

Berikut rekomendasi umum yang diberikan, antara lain: 
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a. Perlunya penegasan pengaturan ruang dan mekanisme partisipasi publik 

yang lebih terbuka/transparan dengan mengakomodir perkembangan 

teknologi 

Selama ini pengaturan mengenai partisipasi publik secara partial 

diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam ketentuan 

mengenai keterlibatan masyarakat seringkali tidak dijelaskan dengan detil 

ruang dan mekanisme keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan. Jika 

disebutkan itupun masih dalam bentuk ruang partisipasi yang konvensional 

seperti melalui rapat, sosialisasi dan seminar. Belum ada pengaturan yang 

memberikan ruang online bagi masyarakat yang hendak terlibat dalam 

pengambilan kebijakan. Era kemajuan teknologi di beberapa negara 

dimanfaatkan dengan membuka ruang partisipasi publik secara elektronik. 

Masyarakat tidak harus hadir dalam rapat-rapat konvensional untuk 

memberikan masukan atau untuk turut terlibat dalam kegiatan 

pemerintahan.  

Selain itu, selama ini pengelolaan partisipsi masyarakat belum 

dilakukan secara transparan. Keterlibatan masyarakat belum dikelola dalam 

suatu sistem yang terintegrasi mengingat selama ini para pengambil kebijakan 

atau lembaga-lembaga pemerintah secara spatial melakukan mekanisme 

dimana publik turut terlibat. Akibatnya seringkali publik yang terlibat tidak 

dapat menemukan jejak keterlibatan mereka dalam proses tersebut. 

Kekecewaan seperti ini yang dikemudian hari dapat berakibat munculnya 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. 

Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih tegas dan jelas yang 

mengatur mengenai ruang dan mekanisme bagi publik yang hendak 

mengambil bagian dalam pengambilan kebijakan publik.   
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b. Penguatan personel polisi sebagai polisi yang mampu menangani kasus-

kasus di dalam segala tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya 

(cyberpolice)  

Cyberspace telah menjadi ruang yang dimanfaatkan oleh para hacker 

untuk melakukan kejahatan. Kejahatan di dunia maya dikenal dengan sebutan 

cybercrime. Cybercrime dengan lingkupnya yang luas memungkinkan pelaku 

kejahatan melakuka perbuatan jahatnya dari Negara lain namun 

mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, polisi 

sebagai unsur aparat penegak hukum harus bisa bertindak secara aktif dan 

mengikuti perkembangan teknologi. Untuk mendukung hal ini diperlukan 

penguatan kepolisian terutama SDM kepolisian dalam menghadapi tindak 

kejahatan dunia maya ini. 

Penguatan sumber daya manusia dilakukan dengan pelatihan dan 

pendidikan khusus bagi personel polisi dalam mendalami kejahatan dunia 

maya. Hal ini juga perlu didukung dengan adanya kerjasama kepolisian 

internasional untuk melakukan penegakan hukum mengingat kejahatan dunia 

maya melintasi batas-batas negara. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar 

lembaga sebagai pemilik informasi. 

 

c. Penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia 

Sebagai lembaga perwakilan publik di bidang penyiaran, Komisi 

Penyiaran Indonesia memiliki tanggung jawab bersama masyarakat untuk 

menciptakan penyiaran yang menjamin terciptanya tatanan informasi 

nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

menjadi landasan Komisi Penyiaran untuk mengatur dan menciptakan 

regulasi dalam bidang penyiaran. Di era perkembangan teknologi penyiaran 

sejatinya penguatan peran KPI mendesak untuk dilakukan. Hal ini bertujuan 

agar perkembangan penyiaran Indonesia bisa lebih maju dan dilakukan 

dengan lebih transparan dan terbuka.  
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor atas permohonan 

judicial review UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan 

bahwa Pasal 62 ayat 2 UU Penyiaran tidak berlaku sepanjang mengenai frase 

“KPI bersama” maka sebagian fungsi regulator KPI dibatasi (dalam 

pembentukan peraturan pemerintah). MK berpendapat bahwa seusia dengan 

prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara 

tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan 

fungsi yustisi sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus 

dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden). Namun hal ini 

sejatinya tidak mengurangi kewenangan KPI untuk membuat regulasi sendiri 

atas hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Penyiaran. 

Selama ini KPI dikenal sebagai lembaga negara yang statusnya ambigu 

karena secara kelembagaan KPI berada di bawah Kementerian Komunikasi 

dan Informatika, anggaran yang terbatas, hanya sebagai pemberi 

rekomendasi perizinan, adanya pengabaian sanksi, sanksi hanya menjangkau 

lembaga penyiaran tidak menyangkut pembawa acara, dan serba tanggung 

terkait perizinan dan isi siaran. Ke depannya, peran KPI diharapkan tidak 

hanya terbatas pada persoalan isi siaran namun juga peran untuk 

mengembangkan industri penyiaran yang sehat termasuk juga otoritas KPI 

dalam memberikan sanksi yang tepat dan kuat bagi pelanggar ketentuan UU 

Penyiaran.  

 

 

 

2. Rekomendasi Khusus 

Rekomendasi Khusus yang diberikan akan terkait dengan ketentuan pasal-

pasal yang terdapat dalam peraturan yang terkait dengan tema. Beberapa 

rekomendasi khusus yang dihasilkan antara lain: 

 

1. Materi Hukum 
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Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu perubahan ketentuan 

Pasal 4 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 

tentang Pers  

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 

tersebut disebutkan bahwa tujuan utama Hak 

Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi 

sumber-sumber informasi, dengan cara 

menolak menyebutkan identitas sumber 

informasi. Terhadap hak tolak ini, diberikan 

pembatasan dimana dapat dibatalkan demi 

kepentingan dan keselamatan negara atau 

ketertiban umum yang dinyatakan oleh 

pengadilan. Pembatasan terhadap hak tolak ini 

perlu dimasukkan ke dalam ketentuan pasal 

dalam undang-undang tersebut. 

 Perlu perubahan ketentuan 
Pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 

Perlu ditambahkan ketentuan berupa 

penambahan persyaratan atau pembatasan 

kebebasan dalam mengeluarkan pendapat 

mengingat ketentuan dalam pasal ini sulit 

untuk diimplementasikan. Timbulnya rasa 

kebencian atau permusuhan merupakan suatu 

hal abstrak yang sulit untuk diukur. Hal ini 

tentunya akan berdampak pada kesulitan 

pembuktiannya. 

 Perlu penambahan 

pengaturan khusus dalam 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

mengenai transparansi dan 

akuntabilitas 

Sebegai bentuk dukungan terhadap 

pencegahan korupsi, perlu pengaturan khusus 

dalam undang-undang ini terkait dengan 

mekanisme pencegahan korupsi. Mengingat 

korupsi yang mungkin dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Oleh 

karena itu perlu ketentuan pasal yang 

mengatur mengenai hal ini.  

 Perlu penambahan 

pengaturan mengenai 

bentuk-bentuk transaksi 

elektronik terkini dalam 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

Perkembangan teknologi informasi 

memungkinkan masyarakat melakukan 

transaksi elektronik untuk mendukung 

kehidupannya. Fenomena di masyarakat yang 

ada sekarang seperti adanya aplikasi yang 

memudahkan orang untuk menggunakan 

transportasi secara online. Aturan terkait 

dengan transportasi online ini belum 

diakomodir oleh undang-undang ini yang 
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sejatinya mengatur transaksi elektronik. Oleh 

karena itu perlu diatur transaksi-transaksi 

elektronik yang berkembang dalam masyarakat 

sehingga perlindungan terhadap konsumen 

dapat dilaksanakan dengan maksimal.  

 Perlu perubahan ketentuan 

Pasal 58 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

Ketentuan di dalam Pasal 58 ini menyebutkan 

bahwa tata cara pembayaran ganti rugi oleh 

Badan Publik akan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Namun jika dilihat dari 

keseluruhan pasal-pasal di dalam undang-

undang ini tidak ada satupun pasal yang 

menyebutkan perihal ganti rugi. Jadi dapat 

dikatakan ketentuan dalam Pasal 58 ini 

merupakan ketentuan pasal yang tidak jelas 

substansi pengaturannya.  

 Perlu perubahan ketentuan 

sanksi dalam Pasal 45 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

Penyesuaian sanksi dalam undang-undang ini 

dalam hal ketentuan mengenai penghinaan 

dan pencemaran nama baik dengan rumusan 

sanksi dalam KUHP. Terkait dengan penghinaan 

atau pencemaran nama baik, hal ini sudah 

diatur dengan jelas di dalam KUHP. Rumusan 

sanksi yang diberikan dalam undang-undang ini 

hendaknya tidak bertentangan dengan KUHP, 

agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan 

norma. 

 

2. Struktur Hukum 

Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu perubahan pasal dalam 

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik terkait dengan 

struktur dan kewenangan antara 

Komisi Informasi tingkat pusat 

dan daerah. 

Perlu memperjelas struktur hukum dalam hal 

pembagian kewenangan yang jelas antar 

lembaga Komisi Informasi Pusat, Komisi 

Informasi provinsi dan Komisi Informasi 

kabupaten/kota.  

 Perlu perubahan pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran 
terkait dengan struktur dan 

Perlu memperjelas struktur hukum dalam hal 

pembagian kewenangan yang jelas antar 
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kewenangan Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat dan Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah. 

lembaga Komisi Penyiaran  Pusat dan Komisi 

Penyiaran Daerah. 

 Perlu perubahan Pasal 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2010 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008              tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 

Dalam pasal ini disebutkan mengenai 

diperlukannya pertimbangan tertulis atas 

setiap kebijakan yang diambil terkait dengan 

pemohon informasi publik. Oleh karena itu 

perlu memperjelas mekanisme dan syarat-

syarat persetujuan pimpinan Badan Publik, 

dalam hal pertimbangan tertulis tersebut 

harus mendapat persetujuan pimpinan Badan 

Publik. 

 Perlu perubahan Pasal 13 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2010 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008              tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

Perlu memperjelas kompetensi PPID (Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi) 

dengan memberikan standarisasi kompetensi 

agar jabatan ini tidak hanya sekedar jabatan 

yang di ada-adakan. Sehingga ke depannya 

informasi publik yang diberikan oleh Badan 

publik kepada masyarakat publik dapat 

meningkat kualitasnya. 

 Perlu mengubah pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 
terkait kewenangan Komisi 
Informasi. 

Perlu memberikan kewenangan kepada 

Komisi Informasi untuk menetapkan informasi 

menyesatkan. Hal ini dirasakan perlu terutama 

terkait dengan kredibilitas lembaga yang 

menyediakan informasi publik dan 

memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dari derasnya arus informasi yang 

ada.  

 

 

 

3. Penegakan Hukum 

Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu mengubah pasal dalam 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik terkait 

Perlu penegakan hukum lebih tegas terhadap 

pelaku yang menyebarkan berita bohong atau 

informasi yang menimbulkan rasa benci. 

Mengingat informasi ini sifatnya subyektif 

tergantung dari sudut pandang yang 
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dengan penyebaran berita 

menyesatkan.  

menerima informasi. Informasi juga bisa 

diperoleh dari media seperti pers. 

 Perlu memperjelas mekanisme 

penegakan hukum dalam hal 

ketentuan yang terkait dengan 

perbuatan yang dilarang yang 

dilakukan diluar wilayah 

Indonesia sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik  

Ketentuan dalam pasal ini melarang 

perbuatan-perbuatan yang dilarang yang 

dilakukan diluar wilayah Indonesia. Namun 

perlu memperjelas mekanisme penegakan 

hukum yang dilakukan terhadap kejahatan 

lintas negara atau yang dilakukan diluar 

wilayah Indonesia.   

 Perlu mengubah Pasal 18 ayat 

(3), (4), (5), (6), dan (7) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi 

Publik  

Dalam hal diperlukan untuk membuka 

informasi yang dikecualikan, tidak hanya 

aparat penegak hukum yang dilibatkan namun 

perlu dipertimbangkan untuk melibatkan 

Komisi Informasi dan juga Badan Publik 

sebagai pemilik informasi. 

 Perlu mengubah Pasal 3 ayat (1), 

Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 

ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008              

tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

Pengujian konsekuensi merupakan suatu 

pengujian yang mengupayakan landasan 

suatu Badan Publik tidak memberikan 

informasi kepada publik. Dilihat dari sifatnya 

pengujian konsekuensi ini menjadi penting 

terkait dengan keterbukaan informasi publik. 

Oleh karena itu pengaturan dalam pasal-pasal 

yang terkait dengan pengujian konsekuensi 

masih perlu perumusan yang lebih aplikatif 

atau dalam hal diperlukan adanya panduan 

atau pedoman dalam melaksanakan 

ketentuan terkait dengan pengujian 

konsekuensi. 

 Perlu komitmen pemerintah 

dalam menegakkan ketentuan 

Pasal 17 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 

Ketentuan dalam pasal ini jelas mewajibkan 

penyelenggara sistem elektronik untuk 

menempatkan pusat data di wilayah 

Indonesia. Ketentuan wajib ini berlaku bagi 

semua penyelenggara sistem elektronik baik 

yang berasal dari lokal maupun asing. Oleh 

karena itu diperlukan ketegasan pemerintah 

dalam melaksanakan ketentuan pasal ini 
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mengenai kewajiban membangun pusat data 

(data center) bagi perusahan-perusahaan 

asing penyedia jasa internet yang beroperasi 

di Indonesia.  

 

 

4. Budaya Hukum. 

Rekomendasi Penjelasan 

 Perlu meningkatkan edukasi 

masyarakat dalam mengartikan 

dan memahami kemerdekaan 

pers.  

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan 

bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak 

asasi warga negara, dimana pers terbebas dari 

tindakan pencegahan, pelarangan dan atau 

penekanan agar hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi terjamin. Namun perlu 

pemahaman bahwa kebebasan dalam hal ini 

tidak diartikan sebagai kebebasan yang 

mutlak, tetap ada tanggung jawab yang 

muncul dari kebebasan tersebut. Hal ini 

diartikan bahwa pers mempunyai tanggung 

jawab terhadap informasi yang benar dan 

tidak menyesatkan masyarakat.  

 Perlu komitmen pemerintah 

menegakkan ketentuan dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik.  

Komitmen pemerintah terhadap keberadaan 

undang-undang ini perlu dipertegas kembali, 

dimana keterbukaan informasi publik 

merupakan sarana untuk mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap 

penyelenggaraan negara dan Badan Publik. 

Salah satu penegasan komitmen ini didukung 

dengan peningkatan pemahaman Badan 

Publik mengenai pentingnya keterlibatan 

publik dalam penyelenggaraan negara. 

Keterlibatan publik tidak hanya terbatas pada 

menerima masukan publik, namun juga 

dipahami bahwa keterlibatan publik 

merupakan proses timbal balik antara 

pemerintah dengan masyarakat atau publik. 

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini 
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Badan Publik wajib untuk memberikan 

informasi publik yang akurat, benar dan tidak 

menyesatkan.  

 Perlu peningkatan  kesadaran 

masyarakat pers bahwa  ketika 

pers mencari dan menyebarkan 

informasi harus 

mengedepankan prinsip 

pemberitaan yang seimbang, 

tidak berpihak dan sesuai 

dengan kenyataan di lapangan.  

Dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 1999 tentang Pers diatur mengenai 

Hak untuk mencari, memperoleh, dan 

menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Ketentuan pasal ini pada dasarnya merupakan 

bentuk perlindungan kepada kebebasan pers, 

dimana kebebasan pers bukanlah kebebasan 

yang mutlak. Namun masih dibebani dengan 

tanggung jawab mengingat pers mempunyai 

fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 

hiburan dan juga kontrol sosial 

 Perlu edukasi untuk 

mendewasakan budaya hukum 

terkait dengan makin 

meningkatnya pengguna 

internet yang memanfaatkan 

media-media sosial. Perlu 

sosialisasi yang lebih luas terkait 

dengan ketentuan penghinaan, 

pencemaran nama baik dan 

sanksi yang dijatuhkan, agar 

masyarakat dapat memahami 

delik ini.  

Ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 

29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

seringkali dijadikan dasar tuntutan pidana 

terhadap pengguna media sosial yang makin 

meningkat jumlahnya. Namun sayangnya 

ketentuan dalam pasal-pasal ini pada 

prakteknya jauh dari dasar penormaan pasal-

pasal tersebut. Oleh karena itu terjadi over 

kriminalisasi terhadap ketentuan pasal-pasal 

ini, terutama dikaitkan dengan kebebasan 

berpendapat. 

 Perlu peningkatan sosialisasi dan 

edukasi kepada masyarakat  

terkait dengan literasi media 

Literasi media adalah kemampuan untuk 

memahami, menganalisis, dan 

mendekonstruksi pencitraan media, agar 

pemirsa sebagai konsumen media (termasuk 

anak-anak) menjadi sadar (melek) bagaimana 

media dikonstruksi (dibuat) dan diakses.  

Literasi media yang baik akan membuat 

masyarakat berdaya dalam melakukan 

pengawasan terhadap konten siaran setiap 

lembaga penyiaran dan implementasi dari UU 

Penyiaran. 

 

 


