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POLICY BRIEF 

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DALAM RANGKA 

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 

A. PENDAHULUAN  
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. 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. 

Pasca reformasi, perhatian terhadap isu ini telah diberikan dan 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. Komitmen ini didukung 

dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang turut membangun iklim 

keterbukaan dan partisipasi publik. 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.  

Terhadap 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 
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masyarakat untuk dapat mengakses dan memanfaatkan informasi publik; Ketiga, 

meningkatkan kualitas penyiaran.  

Terkait dengan hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang 

perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum untuk menilai partisipasi publik 

dalam proses pengambilan kebijakan publik yang dilaksanakan sesuai dengan arah 

kebijakan pembangunan sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2015-2019. Oleh 

karena itu langkah awal dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut adalah 

melakukan inventarisir dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan tema. 

Peraturan perundang-undangan yang dianalisa tersebut, kemudian dipilah 

menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: peraturan perundang-undangan mengenai 

partisipasi publik dan peraturan perundang-undangan mengenai penyiaran.  

 

Secara terperinci pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:  
 
KELOMPOK PARTISIPASI PUBLIK KELOMPOK PENYIARAN 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Depan Umum 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika  Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik 
Instansi Penyelenggara Negara 

8. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Pelayanan, Pengamanan Dan Penangangan 
Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka 
Umum 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran 
Republik Indonesia  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio 
Republik Indonesia  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 
tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi 
Republik Indonesia  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 
tentang Pedoman Kegiatan Peliputan 
Lembaga Penyiaran Asing  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran 
Lembaga Penyiaran Swasta  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran 
Lembaga Penyiaran Komunitas 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran 
Lembaga Penyiaran Berlangganan 
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B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI 
Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan tema dilakukan dengan menilai kesesuaian peraturan perundang-

undangan dengan asas, adanya potensi disharmoni dan efektivitas implementasi 

dari peraturan perundang-undangan tersebut. Penilaian kesesuaian asas 

peraturan perundang-undangan dilakukan secara normatif. Penilaian terhadap 

adanya potensi disharmoni dan efektivitas peraturan dilakukan secara empiris, 

dimana data-data didapatkan dari narasumber, FGD dan Diskusi Publik.     

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian Asas Peraturan Perundang-Undangan: 
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan terdapat 5 Pasal yang perlu diubah yaitu Pasal 7 ayat 

1, Pasal 43 ayat 3, Pasal 88 ayat 1, Pasal 92 ayat 1, Pasal 96 ayat 4 serta 

terdapat 2 pasal yang perlu dicabut yaitu Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 96 ayat 2 

dan 3. 

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

Publik terdapat 4 pasal yang perlu diubah yaitu Pasal 18 ayat 3, ayat 4, ayat 

5, ayat 6, ayat 7, Pasal 26, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 58.  

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Depan Umum terdapat 3 Pasal  yang perlu 

dilakukan perubahan, yaitu Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 huruf a, Pasal 5.  

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

Elektronik terdapat 6 Pasal yang perlu dilakukan perubahan, yaitu  Pasal 3, 

Pasal 9, Pasal 14, Pasal 18 ayat 3, Pasal 18 ayat 5, Pasal 37, dan Pasal 40. 

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdapat 4 pasal 

yang perlu dilakukan perubahan yaitu Pasal 7 ayat 3, Pasal 33 ayat 5, Pasal 

36, Pasal 47.  

f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ditemukan 1 (satu) 

pasal yang perlu diubah yaitu Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat 3, 

Pasal 4 ayat 4.   

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

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

ditemukan 2 (dua) pasal yang perlu diubah yaitu Pasal 2 dan Pasal 13.   

h. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik, terdapat 3 Pasal  yang perlu dilakukan 

perubahan, yaitu Pasal 11 ayat 2, Pasal 65 ayat 2 huruf b, Pasal 69 ayat 1. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik terdapat 4 pasal yang perlu diubah 

yaitu Pasal 8 ayat 4, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 10, Pasal 11 ayat 2, Pasal 

53. 
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j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran 

Publik Radio Republik Indonesia terdapat 1 pasal yang perlu dilakukan 

perubahan yaitu Pasal 19 ayat 1. 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran 

Publik Televisi Republik Indonesia terdapat 1 pasal yang perlu dilakukan 

perubahan yaitu Pasal 19 ayat 1. 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan 

Peliputan Lembaga Penyiaran Asing terdapat 2 pasal yang perlu diubah yaitu 

Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 7. 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta terdapat 3 pasal yang perlu diubah 

yaitu Pasal 5 ayat 1, 2 dan 6, Pasal 32 ayat 3, Pasal 70 dan ada 1 pasal yang 

perlu dicabut yaitu Pasal 31 ayat 4. 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas perlu diubah dengan 

menambahkan pengaturan mengenai pembagian kewenangan dan 

pedoman hubungan tata kerja antara pusat dan daerah, adanya sistem kerja 

yang kooperatif dan kolaboratif dan adanya rumusan pasal yang 

menyatakan adanya mekanisme pencegahan korupsi. 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan perlu diubah dengan 

menambahkan rumusan pasal yang menjamin adanya kses informasi publik, 

sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif serta adanya mekanisme 

pencegahan korupsi. 

p. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara 

Negara tidak ada perubahan. 

q. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan 

pelayanan, pengamanan dan penangangan perkara penyampaian pendapat 

di muka umum tidak ada perubahan. 

 

2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni: 
Dalam bagian ini, penilaian potensi tumpang tindih dilakukan terhadap 17 

peraturan perundang-undangan dengan melakukan penilaian terhadap potensi 

tumpang tindih kewenangan dan penegakan hukum, hak dan kewajiban serta 

perlindungan. Hasilnya sebagai berikut: 

a. Potensi tumpang tindih kewenangan merumuskan kode etik, kebijakan 
umum, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang keterbukaan 
informasi publik antara Komisi Informasi di tingkat Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 
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b. Potensi tumpang tindih kewenangan menangani sengketa informasi publik 
antara Komisi Informasi dan Ombudsman. 

c. Potensi tumpang tindih kewenangan mengelola/menindaklanjuti aduan 
atau laporan terkait penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia tingkat 
Pusat dan Daerah, Dewan Pers dan PPNS Kementerian Komunikasi dan 
Informatika. 

d. Potensi tumpang tindih kewenangan menyusun dan menetapkan kebijakan 
terkait penyiaran antara Komisi Penyiaran Indonesia tingkat Pusat dan 
Daerah. 

e. Potensi tumpang tindih kewenangan memberikan sanksi terhadap 
pelanggaran peraturan di bidang penyiaran antara Komisi Penyiaran 
Indonesia tingkat Pusat dan Daerah serta Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (terkait dengan film). 

f. Potensi tumpang tindih kewenangan dalam pemberian izin terkait penyiaran 
antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran 
Indonesia. 

g. Potensi tumpang tindih antara hak mengakses informasi publik dengan hak 
menolak memberikan informasi. 

h. Potensi tumpang tindih antara hak mengeluarkan pendapat dengan hak atas 
perlindungan diri pribadi. 

i. Potensi tumpang tindih antara perlindungan terhadap rahasia negara 
dengan keterbukaan informasi masyarakat. 

j. Potensi tumpang tindih antara perlindungan kekayaan intelektual dengan 
perlindungan nama domain. 

k. Potensi tumpang tindih antara perlindungan pers dengan perlindungan 
rakyat. 

 
3. Penilaian Berdasarkan Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 
Hal penting dari suatu peraturan perundang-undangan adalah 

implementasinya atau penerapan peraturan perundang-undangan tersebut. 

Pada tahap ini suatu peraturan perundang-undangan akan diuji norma-

normanya yang dibentuk melalui proses panjang. Dari hasil penilaian efektivitas 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partisipasi publik dalam 

proses pengambilan kebijakan publik ditemukan permasalahan-permasalahan 

mendasar antara lain: 

a. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman badan publik mengenai 
informasi publik; 

b. Peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang belum 
maksimal; 

c. Belum adanya penegasan mengenai ruang dan mekanisme partisipasi 
publik;  

d. Adanya over kriminalisasi atas ketentuan pasal terutama dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 
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e. Pemaknaan kebebasan menyampaikan pendapat yang masih sempit; 
f. Ketiadaan pedoman dalam melakukan pengujian konsekuensi; 
g. Lemahnya penegakan hukum dibidang partisipasi publik dan penyiaran; 
h. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antar lembaga; 
i. Keterlibatan kepentingan politik yang kuat dalam pengambilan kebijakan 

publik; 
j. Pelayanan publik yang belum berorientasi pada layanan yang efektif dan 

efisien. 
 

C. REKOMENDASI 
1. Perlunya penegasan pengaturan ruang dan mekanisme partisipasi publik yang 

lebih terbuka/transparan dengan mengakomodir perkembangan teknologi; 
2. Perlunya penguatan personel polisi sebagai polisi yang mampu menangani kasus-

kasus di dalam segala tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya (cyberpolice); 
3. Penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia. 

 
Selain itu, terdapat juga rekomendasi khusus dalam perspektif materi, struktur, 

penegakan, dan budaya hukum sebagai berikut: 
 

1. Materi Hukum 
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.  
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 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 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 kewenangan 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 
dan Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah. 

Perlu memperjelas struktur hukum dalam hal 
pembagian kewenangan yang jelas antar 
lembaga Komisi Penyiaran  Pusat dan Komisi 
Penyiaran Daerah. 
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 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 dengan 
penyebaran berita menyesatkan.  

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 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. 
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 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 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. 
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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 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. 

 


