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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

 

TEMA :  Menerka Arah Revisi UU ITE 

Pemateri :  

1. Era Purnama Sari, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI 

2. Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute 

3. Johan Budi, Anggota Komisi III DPR RI  

4. Bhredipta Socarana, Asisten Senior Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM 

 

Moderator  : Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Era Purnama Sari, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI 
 Kebebasan berekspresi adalah sebagai fondasi dasar demokrasi. 
 UU ITE dalam sejumlah pasalnya menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi yang 

memunculkan abuse of power, ketidakpastian hukum, dan menebalkan impunitas bagi penyelenggara 

negara dan orang/kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan. 

 Berdasarkan laporan YLBHI dari kasus yang didampingi, YLBHI banyak menemukan pelanggaran hak 

berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum, meliputi: pelanggaran hak berekspresi atau 

berpendapat secara lisan; pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa; pelanggaran 

hak berekspresi atau berpendapat secara digital; pelanggaran hak mencari dan menyampaikan 

informasi; serta pelanggaran terhadap data pribadi. Dalam ranah digital, tercatat pelanggaran 

sebanyak 17 persen. 

 YLBHI berdasarkan laporan tersebut juga mencatat korban kriminalisasi berasal dari petani/nelayan, 

masyarakat adat, masyarakat miskin kota/PKL, juga pengacara yang memiliki perlindungan 

berdasarkan UU, aktivitas/mahasiswa/pelajar, dan buruh. Jurnalis yang dilindungi UU Pers juag 

menjadi bagian tersebut.  

 UU ITE ini termasuk UU yang banyak digunakan untuk modus kriminalisasi. 

 Kritik UU ITE telah ada sejak lama, namun, makin menguat usai pernyataan Presiden Joko Widodo 

(Joko Widodo) pada 17 Februari lalu. 

 Sejumlah respons bermunculan dan cara pandang kekuasaan terhadap kritik akan UU ITE melahirkan 

kebijakan virtual police (VP) yang justru dapat memperparah keadaan. 

 Masalah-masalah hukum unit VP Polri, antara lain, pertama, meniadakan mekanisme banding atas 

peringatan polisi terhadap suatu unggahan di Medsos, jika unggahan tersebut tidak perlu 

diperingatkan. Kedua, mempersulit pembelaan bagi korban kriminalisasi UU ITE dengan dalih polisi 

telah memperingatkan. Ketiga, tidak semua delik ITE adalah delik biasa/laporan. Bagaimana dengan 

delik aduan? Tanpa adanya pengaduan Polisi tidak boleh menindak. Terakhir, melanggar asas praduga 

tidak bersalah (presumpt ion of innocent). Dalam hal ini Polisi telah mendahului pengadilan.  
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 Pada dasarnya letak masalah UU ITE adalah soal normatif yang kemudian berdampak pada level 

praktik, sehingga revisi UU ITE ini penting. 

 Pasal-pasal yang bermasalah dalam UU ITE tersebut diantaranya soal perlindungan data pribadi, 

penghinaan, penyebaran kebencian, informasi dengan ancaman kekerasan, penyebaran kebencian 

yang mengakibatkan kerugian, pemutusan akses (pemblokiran, penutupan akun, dan/atau 

penghapusan konten), dan hukum acara penangkapan. Diantara pasal-pasal tersebut, pasal-pasal soal 

penghinaan dan penyebaran kebencian menjadi yang paling kontroversial. 

 Sejumlah alasan memperkuat pentingnya revisi UU. Pertama, adanya pasal-pasal tidak sinkron dengan 

jaminan konstitusi dan berbagai konvensi internasional tentang HAM utamanya  ICCPR dan ICERD. 

Kedua,  perumusan norma pada beberapa pasal UU ITE Multitafsir. Ketiga, tumpang tindih antarnorma 

di dalam UU ITE sendiri maupun tumpang tindih norma ITE dengan UU lain seeprti KUHP, UU 

diskriminasi etnis, UU Pers, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Keempat, hukum acara yang 

longgar, dan kelima, sanksi yang lari dari semangat UU perubahan ITE. 

 

Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute 

 Problematika UU ITE sudah menjadi perhatian masyarakat sipil sejak lama. 

 Kembali bergulirnya revisi UU ITE tidak terlepas dari respons Presiden pada Februari lalu. 

 Berdasarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE terdapat 

pembagian dalam Tim Kajian yang perlu dikritisi. 

 Tim Kajian dibedakan menjadi dua, yaitu, pertama, Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE, yang 

bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Kedua, Tim 

Telaah Subtansi UU ITE yang menelaah beberapa pasal yang dianggap multitafsir dalam UU ITE untuk 

menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi terhadap UU tersebut. 

 Terjadi sebuah kekeliruan dalam pembagian dua tim kajian tersebut. Salah satunya ketika ada revisi 

seharusnya didahului dengan penelaahan terhadap sejumlah pasal bermasalah. 

 Jika melihat kriteria penerapan UU ITE, harus diingat bahwa ilmu perundang-undangan tidak 

mengenal istilah “pedoman interpretasi hukum” yang dibuat oleh cabang kekuasaan eksekutif. Hal itu 

tidak terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. 

 Metode interpretasi atau penafsiran UU seharusnya hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan. 

 Latar belakang adanya UU ITE ini tidak terlepas dari perkembangan global yang sarat dengan 

pemanfaatan tekniologi digital. 

 Pada mulanya, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap transaksi ekonomi secara virtual 

dan melindungi data, serta informasi pengguna. Namun, sekarang malah bergeser ke pemidanaan 

bukan perlindungan. 

 Dalam perubahan  pada tahun 2016 lalu, masih terdapat sejumlah pasal-pasal yang menimbulkan pro 

kontra. Misalnya permasalahan soal pemidanaan terhadap korban kekerasan berbasis gender pada 

Pasal 27 ayat (1). Kemudian soal penegasan peran pemerintah yang lebih diutamakan dari putusan 

pengadilan apda Pasal 40 ayat (2b), yang kemudian menjadi dasar hukum misalnya dalam kebijakan 

internet shutdown di Papua, dan lain sebagainya. 

 Pada intinya, kita perlu mengembalikan arah UU ITE pada tiga hal utama, yaitu, pertama, untuk 

memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi di internet. 

Melakukan proses penataan regulasi. Kedua, melakukan proses penataan regulasi hukum secara 

sistematis dari hulu ke hilir. Terakhir, pemerintah bersama dengan DPR dapat menyepakati 

penghapusan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE melalui revisi. 
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Johan Budi, Anggota Komisi III DPR RI  

 Kita perlu melihat UU ITE atau sejarah UU ini dibuat. Saat tahun 2003 marak terjadi penyadapan oleh 

KPK. UU ITE pada waktu itu, harapannya digunakan untuk melindungi warga dari aksi atau upaya 

penyadapan (interception) yang tidak sah secara hukum. UU ITE saat itu juga diharapkan dapat 

menjadi paying hukum transaksi elektronik termasuk cybercrime. Namun, kemudian direvisi menjadi 

tahun 2016 dan kini muncul lagi upaya revisi sebagaimana usai pernyataan Presiden Joko Widodo 

Februari lalu. 

 UU ITE peru direvisi, namun lebih khusus pada pasal-pasal multitafsir termasuk pasal yang memberi 

ruang penegak hukum untuk angkut-angkut kesalahan. 

 Pembahasan awal berawal dari Kominfo bersama Komisi I, bukan di komisi III DPR. Semangatnya saat 

itu lebih mengatur hukum lalu lintas internet. Berdasarkan catatan Safenet, media sosial di Indonesia 

penuh dengan muatan caci maki baik kepada tokoh maupun lembaga. 

 Saat ini sikap parlemen belum ada, bahkan di pembicaraan soal Prolegnas. 

 Jika berbicara ITE tidak hanya pada pasal karet, namun yang perlu diubah adalah pasal yang 

membatasi kebebasan publik untuk berekspresi. Agar penegak hukum tidak membuat keputusan 

berdasarkan angkut-angkut keinginan. 

 Pada dasarnya, UU ITE ini memiliki kelebihan, yaitu untuk mengantisipasi penyalahgunaan internet 

yang merugikan, dan payung hukum menjerat tindak kejahatan siber. Namun, kekurangan, yaitu 

membatasi kebebasan berekspresi, yurisdiksi hukum yang bercelah. 

 Seharusnya UU ITE hanya mengakomodir soal fitnah, bukan kritik. Ini memang perlu diskusi lagi. 

Konteks Pak Jokowi menjelaskan revisi UU ITE adalah untuk memperbaiki kritik terhadap kebijakan. 

 Perlu dilakukan revisi secara terbatas. Soal sosialisasi bagi para pengguna internet juga sangat penting 

 

Bhredipta Socarana, Asisten Senior Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM 

 Dalam pelaksanaan amanat UU ITE, di level hulu Kominfo melakukan peningkatan literasi digital 

melalui Siberkreasi yang menyasar seluruh masyarakat. Terdapat empat nilai dasar yang dibawa, 

yaitu kecapakan digital, etika digital, budaya digital, dan digital safety. Di level tengah, koordinasi 

dengan menteri/lembaga terkait dilakukan. Kemudian, di level hilir, yaitu memberikan data dan 

informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. 

 Kominfo juga menginisiasi adanya gerakan nasional literasi digital untuk membantu mengantisipasi 

pencegahan konten negatif dan meningkatkan konten positif yang tersebar di internet. Kolaborasi 

dengan banyak pihak dilakukan. 

 Pendekatan pengembangan talenta digital juga dilakukan. Berwujud program pelatihan kecakapan 

digital yang pada tahun ini menyasar 12.549.050 peserta. Terdapat tiga level target, yaitu masyarakat 

umum (basic digital skill-digital literarcy), pekerja level teknis dan professional (intermediate digital 

skill), dan praktisi tingkat pimpinan (advanced digital skill). 

 Dalam menangani konten bermuatan negatif, Kominfo melakukan sejumlah mekanisme, yaitu 

pelaporan dan monitoring melalui kanal aduan, rekomendasi, verifikasi, dan penindakan. 

 Pada intinya, kerja bersama dan kolaborasi dengan banyak pihak akan menjadi landasan mewujudkan 

program dan target-target tersebut. 

 

FORUM DISKUSI   

1. Getah Hayatulah (LLDIKTI 3 Jakarta) untuk Johan Budi 

Mengapa Revisi UU ITE tidak dimasukkan dalam Prolegnas 2021? 
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2. Abdis Sallam Fajri (Mahasiswa Sosiologi Unand) untuk Johan Budi 

UU ITE banyak mendapatkan kritikan dari jaringan masyarakat sipil, seperti rentan pembungkaman 

terhadap pendapat, dll. Mengapa dalam mengkaji UU ini untuk direvisi tidak melibatkan lembaga 

independen seperti Komnas HAM atau Komnas Perempuan?  

 

3. Rifqi Rachman (TII) untuk Bhredipta Socarana 

 Terkait digital literasi yang dilakukan, seperti apa klasifikasi dalam pelevelan tersebut? 

 Bagaimana dengan upaya edukasi didalamnya? 

 

4. Arfianto (TII) untuk Era Purnama Sari 

Sebenarnya dimanakah inti letak permasalahan UU ITE?  

 

5. Rifqi Rachman (TII) untuk Era Purnama Sari, Hemi Lavour Febrinandez, Bhredipta Socarana 

Bagaimana arah perbaikan revisi UU ITE sejauh ini? 

 

Tanggapan  

1. Johan menjawab Getah 

 Pembahasan UU harus ada sinergi, pemerintah, Presiden, dan DPR. Isu revisi ini muncul awal-

awal februari, sebelumnya juga sudah ada sejumlah kritikan menyinggung pasal karet. Selain 

itu, pasca Pilpres sebenarnya ada keinginan revisi UU ITE ketika masuk dalam Prolegnas waktu 

itu. 

 Di Komisi III, Ketika Pak Jokowi mengeluarkan statement revisi tersebut, ada sejumlah anggota 

yang berkomentar lewat media massa. 

 Arahan Pak Jokowi juga menyasar ke sejumlah menteri namun tindaklanjutnya belum 

diinformasikan Kembali. Belum ada komunikasi antarpihak pemerintah 

 

2. Johan menjawab Abdis 

NGO tidak diajak secara intens termasuk kelompok masyarakat lainnya. Namun, selayaknya 

mekanisme hearing dilakukan sebagai bagian dari upaya menampung respons publik. 

 

3. Era menjawab Abdis 

Usai pernyataan Presiden Jokowi, terdapat undangan Menkopolhukam untuk membahas revisi 

tersebut dalam sebuah forum dan bisa ditonton secara terbuka via Youtube. Bagaimana 

perkembangan forum itu seharusnya juga di-update lagi. Pemerintah seharusnya menyampaikan 

secara lebih luas. 

 

4. Hemi menjawab Abdis 

Kita perlu memahami bahwa Komnas HAM dan Komnas Perempuan Keputusan tidak dilibatkan 

karena dua lembaga ini adalah lembaga independen, tidak berada di rumpun eksekutif, sebagaimana 

keputusan ini merupakan keputusan Menko Polhukam. Namun, seharusnya tetap bisa dilibatkan 

dalam partisipasi/forum pembahsan berangkat dari data-data/laporan yang mereka miliki.  

 

5. Bhredipta menjawab Rifqi 

 Tidak ada klasterisasi khusus dalam program pelevelan, namun memang menyasar sejumlah 

pihak sebagaimana yang teleh disebutkan sebelumnya. 
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 Pada intinya, basic digital literacy bisa diakses semuanya, tidak ada klasterisasi khusus dalam 

masyarakat. Ketika masuk intermediary dan advanced, intermediate ada seleksi kemampuan 

tertentu, dan yang advanced lebih ke level kebijakan. Di level intermediate, Kominfo menjadi 

fasilitator. 

 Untuk upaya edukasi diserahkan bentuknya ke masing-masing pihak atau mitra Kominfo. Pada 

intinya empat poin utama, yaitu kecapakan digital, etika digital, budaya digital, dan digital 

safety diterjemahkan oleh masing-masing mitra Kominfo. 

 

6. Era menjawab Arfianto 

 Problemnya terletak di norma sehingga berimplikasi pada praktik. Misalnya norma 

kewenangan penegak hukum. Penegak hukum bahkan bisa menangkap orang dalam waktu 

1x24 jam. Sebelum ditetapkan harus didahului penyelidikan dan penyidikan, ada dugaan 

pidana atau tidak kemudian dikumpulkan dulu barang bukti hingga bisa ditetapkan sebagai 

tersangka atau tidak.  

 Hal lainnya kebimbangan korban. Polisi biasanya akan minta akses data yang membuat korban 

bimbang. Bagaimana ketika data korban dibuka, apakah data lain yang tidak terkait kasus bisa 

dijamin keamanannya. 

 

7. Era menjawab Rifqi 

 Bagaimana arah perbaikan revisi ini, kita melihat prosesnya dulu, apakah proses ini terbuka, 

kita perlu mengawal agar hasil diskusi sesuai dengan keputusan. Mengawal juga siapa saja 

yang terlibat. Kita juga perlu menunjukkan posisi kita terhadap UU ini berangkat dari 

argumentasi. Selain itu, komisi III juga perlu membuat dengar pendapat dan kita juga bisa 

membuat petisi. 

 Perlu diperhatikan juga korban ITE ini banyak menyasar kalangan milenial yang aktif di 

medsos. Semua orang berpotensi menjadi korban dengan maraknya medsos.  

 Pada intinya, perubahan tidak bertumpu pada ITE saja, factor-faktor lain juga perlu dikaji. 

 

8. Hemi menjawab Rifqi 

Pada intinya, daftar akumulatif terbuka perlu dilakukan jika dilakukan sesuai amanat institusi. 

 

9. Bhredipta menjawab Rifqi 

Upaya Kominfo dan pemerintah terkait revisi dan praktik kebijakan ini membutuhkan kerja bersama. 

Namun, masyarakat diharapkan dapat menghormati jalannya proses revisi yang sedang 

dikoordinasikan ini. 

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum. 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

