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Pembatasan 
Kebebasan 

‘Jurnalisme Warga’, 
Mungkinkah?
Oleh Dr. Herlambang P. Wiratraman1

Salah satu dampak dari berkembangnya demokrasi 
dan teknologi media adalah jurnalisme warga 
(citizen journalism). Demokrasi memberi ruang 

kebebasan media bagi siapapun, tidak lagi bergantung 
pada pemiliki media dengan modal dan manajemen 
kelembagaan yang besar, tetapi memerlukan kerja-kerja 
inisiatif dan pengembangan politik kewargaan dalam 
rangka membangun partisipasi publik, khususnya 
dalam mewarnai pemberitaan-pemberitaan.

Jurnalisme warga kini berkembang, bukan 
semata dari bagaimana warga yang berinisiatif 
mengembangkan media alternatif bagi warganya, 
melainkan pula bagi publik secara luas.Ia telah 
berkembang sasaran pemirsa, pembaca atau 
audiensnya, sehingga kini memberikan kontribusi 
penting dalam bentuk kesadaran kritis warga. 

Dalam konteks politik ekonomi media, menariknya, 
jurnalisme warga justru hadir berkontribusi dalam 
penguatan ide-ide masyarakat sipil soal hak asasi 
manusia dan demokrasi. Misalnya, kita saksikan 
bagaimana jurnalisme warga di Mataram, seperti 
kampung-media.com, yang mengusung gagasan 
pengawasan atas pelayanan publik yang dilakukan 
pemerintah. Gagasan demikian menjadi dimungkinkan 

1  Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Visiting 
Research Fellow, Centre of Asian Law Studies (CALS)

National University of Singapore (NUS) , herlambang@fh.unair.
ac.id
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dalam politik pasca rezim otoritarian, 
dimana setiap warga negara memiliki 
ruang berdemokrasinya melalui partisipasi 
kewargaan secara langsung memantau 
atau mengawasi dan sekaligus memberikan 
kontribusi pemikiran solutif atas praktek 
penyelenggaraan kekuasaan atau 
pemerintahan.

Sekalipun demikian, perkembangan 
jurnalisme warga tak sepenuhnya 
mencerminkan proses demokratisasi atau 
politik kewargaan yang matang dalam 
membangun ruang kebebasan yang lebih 
berkeadaban. Tak jarang pula dijumpai 
persoalan yang demikian menyedihkan 
akibat ramainya pemberitaan — misalnya 
berita hoax atau bermuatan fitnah, 
menista — yang justru melemahkan proses 
demokratisasi dan penghargaan hak-hak 
asasi manusia. 

Dalam konteks itulah sebenarnya 
perlu untuk mengetengahkan keberadaan 
jurnalisme warga, sejauh mana jurnalisme 
warga diakui dan diberikan perlindungan 
hukum dalam menjalankan aktifitasnya, 
sehingga memberikan kontribusi bagi 
demokratisasi di Indonesia. Maka, jelaslah 
untuk melihat posisi apakah memang 
diperlukan pembatasan yang secara hukum 
dan apa basis untuk pembatasan tersebut. 

Memahami Jurnalisme Warga
Pertama, yang perlu dipahami adalah, 

apa sesungguhnya yang disebut jurnalisme 
warga itu? Bagaimana jurnalisme warga 
dalam prakteknya? Mark Glaser menuliskan 
bahwa ide di balik jurnalisme warga (citizen 
journalism) adalah bahwa banyak orang 
tanpa pendidikan jurnalisme profesional 
dapat menggunakan peralatan teknologi 

moderen dan penyebaran mendunia melalui 
internet untuk mengkreasi, mengumpulkan 
atau uji fakta media dengan cara mereka 
sendiri atau berkolaborasi dengan lainnya. 
Sebagai contoh, siapapun dapat menuliskan 
sebuah perjumpaan dewan kota dalam blog 
atau forum online. Atau, anda dapat menguji 
sebuah artikel koran dari media arus utama 
dan menunjukkan kekeliruan atau bisa 
melalui blog atau forum online. Atau juga 
mengambil gambar melalui foto digital 
yang kemudian menarik untuk diberitakan 
dan diposting online. Atau juga rekaman 
video terkait acara serupa dan kemudian 
mempostingnya melalui YouTube. Semua 
ini, menurut Glaser, adalah tindakan-
tindakan jurnalisme, sekalipun mereka 
tidak menjangkau pengamatan sederhana 
untuk melampauinya atas suatu agenda 
yang penting. Dalam konteks yang demikian, 
warga kini dapat membuat berita dan 
mendistribusikannya secara global, suatu 
kerja-kerja yang dahulunya yang dilakukan 
oleh jurnalis dan perusahaan-perusahaan 
media (Glaser, 2016).

Dengan demikian, jurnalisme warga 
merupakan kerja-kerja jurnalistik, yang 
meliputi mengumpulkan, mengelola, dan 
mendiseminasi informasi melalui tulisan, 
visual gambar atau rekaman video yang 
dihasilkan dengan tujuan untuk bisa dibaca, 
disimak, atau didengar publik secara lebih 
luas.

Jurnalisme warga, pada gilirannya 
menjadi sangat besar pengaruhnya dalam 
kehidupan sosial, ekonomi dan politik, 
karena mengandalkan kecepatan informasi, 
menjangkau sumber berita yang lebih atau 
paling dekat, dan tidak jarang visualisasinya 
melahirkan kekuatan informasi tersendiri 
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yang membuat media mainstream akan 
mengambil jurnalisme warga tersebut 
sebagai informasi utama dalam headline-
headline media. 

Simak saja peristiwa Tsunami di tahun 
2004, dimana saat itu ada rekaman gambar 
yang memperlihatkan betapa dahsyatnya 
peristiwa alam yang menghancurkan kota 
Banda Aceh. Begitu juga rekaman gambar 
di pantai Phuket yang memperlihatkan hal 
yang sama. Peristiwa tersebut melahirkan 
simpati yang begitu luas dari berbagai 
pihak, sehingga tak mengherankan dalam 
tempo singkat begitu banyak bala bantuan 
mengalir dan bersolidaritas membantu para 
korban tsunami di Aceh.

Tidak jarang pula, kekuatan jurnalisme 
warga menjadi kekuatan politik yang kian 
efektif. Misalnya, foto-foto warga yang 
diabadikan melalui telpon selulernya, twitter 
dan facebook, berikut posting langsung dari 
lapangan, tatkala penggulingan kekuasaan 
dalam gerakan Arab Spring di kawasan Timur 
Tengah, atau juga kekuatan politik elektoral 
Barack Obama yang ditopang media sosial 
untuk mendongkrak perolehan suaranya 
sehingga berhasil memenangi Pemilu. Ini 
merupakan strategi jurnalisme warga yang 
mengefektifkan teknologi bagi pencapaian 
tujuan publiknya.

Di Indonesia, strategi pergerakan juga 
pernah dilakukan dengan menggalang 
dukungan koin bagi Prita Mulyasari 
(Wiratraman 2010). Dalam konteks politik 
penegakan hukum, hal demikian telah 
dilakukan oleh publik dalam rangka 
menjelaskan adanya “perlawanan publik” 
atas proses peradilan yang dianggap 
mengancam kebebasan ekspresi. 

 Jurnalisme warga pula menjadi 

istilah yang kemudian banyak diterima 
dengan merujuk pada sejumlah aktivitas 
yang “diperankan warga secara aktif dalam 
mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, 
dan menyebarluaskan informasi”(Bowman 
& Willis, 2003: 9). Dalam istilah lain, 
disepadankan pula dengan “grassroots 
journalism”atau “jurnalisme akar rumput” 
(Gillmor, 2004).

Tul isan lain menyebut dengan 
pemahaman sebagai “jurnalismenya 
publik”, atau “public’s journalism” (Haas’, 
2004). Mengapa demikian kuat perannya, tak 
lain karena kekuatan jurnalisme warga yang 
membedakannya dengan media mainstream 
selama ini, yakni bekerjanya partisipasi, atau 
bolehlah disebut “participatory journalism”, 
yang mana jurnalisme warga ini membuat 
berita yang secara penuh mengambil 
peran jurnalis dan membiarkannya bekerja 
di tangan masyarakat dan menjadi baik 
pihak yang memproduksi sekaligus pihak 
penggunanya.

Singkat cerita, bahwa eksistensi dan 
perkembangan jurnalisme warga mendapati 
tempatnya dengan baik dalam situasi politik 
apapun, yang memungkinkan perubahan 
terjadi karena kekuatan masyarakat yang 
sadar akan penggunaan teknologi melalui 
media sosial. Itu sebabnya, media sosial 
seperti Facebook, Twitter dan penggunaan 
laman pribadi atau komunitas menjadi 
gerbang komunikasi publik yang jauh 
lebih efektif dibandingkan situasi dua 
dekade sebelumnya yang penyebaran 
komunikasinya demikian terbatas.

Perkembangan teknologi komunikasi 
dan media yang demikian, pada gilirannya 
mendesak kekuatan “media mainstream”, 
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seperti koran, majalah atau media penyiaran, 
untuk berkompromi dengan peran media 
sosial. Kompromi dilakukan melalui proses-
proses akomodasi untuk mengartikulasikan 
karya jurnalisme warga tersebut ke dalam 
media-media mainstream.  

Misalnya, beberapa perusahaan media 
di Indonesia telah memberikan ruang 
khusus untuk liputan atau menuliskan 
gagasannya dalam media online mereka, 
seperti Kompasiana (www.kompasiana.
com) milik Kompas Gramedia, Tempo juga 
belakangan ini membangun Indonesiana 
(http://indonesiana.tempo.co) sebagai 
wadah jurnalisme warga. Di negara lain pun 
demikian, seperti di Korea Selatan dikenal 
pula Oh My News (www.ohmynews.com). 

 
Perlindungan Hukum bagi Jurnalisme 

Warga 
Secara khusus, belum ada hukum atau 

perundang-undangan di Indonesia yang 
menegaskan dengan istilah jurnalisme warga. 
Sekalipun demikian, bukan berarti tidak ada 
aturan hukum yang memungkinkan menjadi 
dasar perlindungan untuk melaksanakan 
praktek jurnalisme warga.

Pertama, jurnalisme warga harus 
ditempatkan dalam konteks hak asasi 
manusia. Sebagai hak asasi manusia, 
ia merupakan bagian tak terpisahkan 
dari banyak hak yang terkait, antara 
lain: hak untuk berpendapat, hak untuk 
memperoleh informasi,  hak untuk 
berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi 
dalam proses demokrasi, dan kebebasan 
ekspresi yang memungkinkan warga 
melibatkan dirinya dalam kehidupan 
politik kewargaannya. Dalam sejarahnya, 
Pasal 19 dari Deklarasi Universal tentang 

Hak Asasi Manusia (DUHAM), menjelaskan 
bahwa hak fundamental kebebasan 
berekspresi mencakup kebebasan “untuk 
mencari, menerima dan menyampaikan 
informasi dan buah pikiran melalui media 
apa pun dan dengan tidak memandang 
batas negara”. Pasal tersebut, sangat erat 
berkaitan dengan perkembangan pemikiran 
soal ide dan politik kebebasan, terutama 
bagi bangsa-bangsa yang berkehendak 
lepas dari penjajahan atau kolonialisme 
yang terjadi cukup panjang.Sekalipun 
memiliki perbedaan konteks dengan 
sejarah itu, tetaplah ide kebebasan relevan 
bagi perkembangan masa sekarang, karena 
sejatinya sifat universalisme hak asasi 
manusia sangatlah mendasar bagi bangunan 
negara demokratis.

Human Rights Council menegaskan 
bahwa setiap orang harus dapat menikmati 
hak dan kebebasan yang sama dalam segala 
bentuk komunikasinya, baik di online 
ataupun offline (video)Resolusi Human 
Rights Council.  Dalam sistem hukum 
Indonesia, hak-hak yang terkait dengan 
jurnalisme warga telah menjadi hukum 
yang jelas memberikan perlindungan, baik 
melalui Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (hak asasi 
manusia sebagai fundamental rights atau 
constitutional rights), Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2005 tentang Ratifikasi International 
Covention on Civil and Political Rights 
(ICCPR). Tabel berikut menjelaskan sejumlah 
pasal terkait.
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Hak-Hak dan Kebebasan terkait Jurnalisme Warga
Hak-Hak dan Kebebasan terkait Jurnalisme 

Warga 

UUD NRI 1945 UU HAM 1999 UU KIHSP

Hak untuk berpendapat 28, 28E ayat 3 23 19 ayat 1, 2
Hak untuk memperoleh informasi 28F 14 ayat 1, 2 19 ayat 2
Hak untuk menyimpan informasi 28F 14 ayat 2 19 ayat 2
Hak untuk menyebarluaskan informasi 28F 14 ayat 2 19 ayat 2
Hak untuk berkomunikasi 28F 14 ayat 1 -

Hak untuk berpartisipasi 28C ayat 2 15 -

Kebebasan ekspresi 28, 28E ayat 3, 
28I ayat 1

23 19 ayat 1, 2

Hak untuk memperoleh manfaat ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

28C ayat 1 13 -

Hak untuk memperjuangkan haknya 
(termasuk secara kolektif) 

28C ayat 2 15 -

kontrak penguasa-rakyat dalam semangat 
konstitusionalisme Indonesia (Wiratraman, 
2007).

Kedua, jurnalisme warga pula perlu 
ditempatkan dalam konteks perjumpaan 
antara perkembangan teknologi media 
dengan partisipasi politik kewargaan, atau 
proses demokratisasi. Henry Jenkins (2006) 
menyebutnya dengan istilah “participatory 
culture” (budaya partisipatif), yang sangat 
berbeda dengan peran media yang selama ini 
pasif.Perbincangan yang selama ini terpisah 
antara produser dan konsumen, menjadi 
tidak lagi relevan, sebagaimana jurnalisme 
warga justru mencipta aturan main baru 
yang kerapkali tidak mudah dipahami oleh 
pihak luar. Kata kunci yang menjadi penting 
dalam konteks itu adalah adanya interaksi 
yang dimungkinkan, sehingga menguatkan 
partisipasi demokratif, kewargaan yang aktif 
dalam konteks politik, serta melahirkan efek 
positif, sekalipun kerap dapat dilihat relasi 
yang menjanjikan antara perkembangan 
teknologi media karena akses internet 
dengan demokrasi, hal yang telah cukup 

Sebagai konsep hak asasi manusia, 
dikenal jenis-jenis derogable rights (hak 
yang memungkinkan untuk dikurangi/
dibatasi) dan non derogable rights (hak yang 
sama sekali tidak boleh dikurangi/dibatasi). 
Hak dan kebebasan jurnalisme warga, 
tentunya masuk dalam kategori jenis hak-
hak dan kebebasan yang memungkinkan 
untuk dibatasi (derogable rights). Sekalipun 
dapat dikurangi atau dibatasi, pertanyaan 
penting untuk itu adalah, apa bentuk 
pembatasan yang dapat dilakukan atas 
praktek jurnalisme warga. Hal ini akan 
didiskusikan secara khusus dalam bagian 
berikutnya. 

Terlepas dari pembatasan tersebut, 
hak-hak dan kebebasan yang melekat 
dalam praktek jurnalisme warga sudah 
seharusnya mendapat basis perlindungan 
konstitusional dan hukumnya.Hal ini 
karena kian meluasnya jaminan hak-
hak asasi manusia melalui pasal-pasal 
di dalam UUDNRI 1945 yang merupakan 
kemajuan dalam membangun pondasi 
hukum bernegara untuk memperkuat 
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banyak didebat (sekadar contoh analisis 
dari Jenkins dan Thorburn, 2003). 

Dalam perkembangannya seperti 
internet di tahun 1990 an dijelaskan ide-ide 
kekuatan emansipasi dari bangkitnya media 
baru. Bagaimanapun, pertama kalinya dalam 
sejarah, dengan internet memungkinkan 
setiap pengguna, tidak hanya bagi mereka 
yang mampu mengakses dan menggunakan 
percetakan, kamera video dan perlengkapan 
radio yang demikian mahal, untuk menjadi 
seorang yang memproduksi konten media 
sekaligus mendistribusikannya secara 
global, dan fase tersebut menjadi menarik 
dengan melihat posisi jurnalisme warga, 
baik secara individual maupun grup, 
memiliki kepentingan yang sama dapat 
melebarkan jangkauan yang menikmati 
proses memproduksi media secara mandiri 
(self-produced media) (Croteau, 2006)

Dalam konteks itu, hukum terkait 
informasi dan transaksi elektronik, atau 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE), mendapati signifikansinya. 
Dalam hal menimbang, jelas UU ITE ini 
menempatkan posisinya merespon berbagai 
dinamika yang terjadi di masyarakat, 
termasuk globalisasi informasi yang telah 
menempatkan Indonesia sebagai bagian 
dari masyarakat informasi dunia.  Akibatnya, 
tujuan UU ITE ini menyasar pada pencapaian 
pembangunan Teknologi Informasi dapat 
dilakukan secara optimal, merata, dan 
menyebar ke seluruh lapisan masyarakat 
guna mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Perkembangan teknologi disertai 
tumbuhnya partisipasi politik kewargaan 
melahirkan dorongan memperkuat 
kebebasan ekspresi di ranah maya, 

terutama menempatkan hukum untuk 
memberi perlindungan atas perkembangan 
media tersebut.Dalam Report of the Special 
Rapporteur on the promotion and protection 
of the right to freedom of opinion and 
expression, Frank La Rue, 16 Mei 2011, terkait 
dengan dua paragraf, 21 dan 22. Paragraf 21, 
dengan eksplisit menyediakan bahwa setiap 
orang memiliki hak untuk mengekspresikan 
dirinya sendiri melalui media apapun, 
Pelapor Khusus menggarisbawahi bahwa 
pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia dan Kovenan dirancang dengan 
pandangan ke depan untuk memasukkan 
dan mengakomodasi perkembangan 
teknologi masa depan. Oleh karena itu, 
kerangka hak asasi manusia internasional 
hukum tetap hari ini relevan dan sama 
berlaku untuk teknologi komunikasi baru 
seperti seperti Internet. 

Sedangkan paragraf 22, hak atas 
kebebasan berpendapat dan berekspresi 
adalah setara dengan hak-hak lainnya yang 
memungkinkan bekerjanya pemenuhan 
hak asasi lainnya, termasuk termasuk hak 
ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak 
atas pendidikan dan hak untuk mengambil 
bagian dalam kehidupan budaya dan 
menikmati manfaat dari kemajuan ilmu 
pengetahuan dan aplikasinya, serta hak-hak 
sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan 
berserikat dan berkumpul. Jadi, dengan 
bertindak sebagai katalis untuk individu 
untuk menggunakan hak mereka untuk 
kebebasan berpendapat dan berekspresi, 
internet juga memfasilitasi realisasi 
berbagai hak asasi manusia lainnya.

Ringkasnya, kebebasan yang dimiliki 
jurnalisme warga, termasuk dalam 
menggunakan internet adalah hak asasi 
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manusia (internet freedom is human 
rights). Ini disebabkan karena pada 
perkembangannya, internet merupakan 
sebuah medium krusial melalui apa yang 
masyarakat dapat ekspresikan dirinya 
sendiri dan membagi idenya dan menjadi 
sebuah alat yang penting melalui upaya 
demokrasi dan hak asasi manusia untuk 
mengadvokasikan bagi pembaruan politik, 
sosial dan ekonomi. (Freedom House, ND). 

Pembatasan atas Kebebasan Jurnalisme 
Warga?

Persoalannya, kebebasan dalam 
jurnalisme warga bukanlah hal absolut, 
melainkan dibatasi, guna menegaskan 
fungsi utama hadirnya kebebasan tersebut. 
Kebebasan dalam konsep hak asasi manusia 
jelas terkategori derogable rights (hak-hak 
yang dapat dibatasi/dikurangi). 

Misalnya, bagaimana bila jurnalisme 
warga dilakukan dengan pemberitaan 
yang cenderung fitnah atau mengandung 
muatan kebohongan, menebar kebencian 
rasial, memprovokasi diskriminasi, bahkan 
mengajak untuk melakukan kekerasan? 
Tentu, hal demikian tidaklah diharapkan.

Jurnalisme warga, sebagaimana bagian 
dari kebebasan ekspresi, pula mendapati 
pembatasan.Karena kebebasan pula ada 
tanggung jawab perlindungan terhadap 
penyalahgunaan.Ekspresi yang dibatasi, 
bahkan dilarang berdasarkan hukum 
pidana internasional seperti pornografi 
anak, seruan untuk mendorong tindakan 
yang mengarah ke genosida, advokasi 
kebencian berbasis ras, agama, ataupun 
kebangsaan yang merupakan ajakan untuk 
mendiskriminasi, permusuhan, ataupun 

kekerasan, dan ajakan kepada terorisme2 
Prinsip-Prinsip Siracusa (The Siracusa 

Principles on the Limitation and Derogation 
Provisions in the International Covenant 
on Civil and Political Rights) menjelaskan 
bahwa pembatasan harus dirumuskan 
secara ketat untuk kepentingan hak yang 
dilindungi tersebut dan konsisten dengan 
tujuan ketentuan Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik (telah 
diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2005). Pembatasan tersebut tidak 
boleh dilakukan dengan sewenang-wenang 
dan tanpa alasan yang sah. Pembatasan 
tersebut harus dirumuskan dengan jelas 
dan dapat diakses oleh setiap orang dan 
menyediakan pengaman serta ganti rugi 
terhadap dampak dan penerapan dari 
pembatasan yang ilegal dan cenderung 
disalahgunakan.

Prinsip Camden yang pula mengatur 
Pembatasan ,  d inyatakan  secara 
tegas bahwa Negara sebaiknya tidak 
memberlakukan pembatasan atas 
kebebasan berekspresi yang tidak sejalan 
dengan standar yang tercantum dalam 
Prinsip 3.2.dan, pembatasan yang berlaku 
sebaiknya diatur dalam undang-undang, 
bertujuan untuk melindungi hak atau 
reputasi orang lain, atau kesehatan dan 
moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh 
masyarakat demokratis untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan tersebut. 

Hal ini berarti pembatasan-pembatasan 
tersebut antara lain haruslah: (1) 

2  Report of the Special Rapporteur on the 
promotion and protection of the right to freedom of 
opinion and expression http://daccessods.un.org/
access.nsf/Get?Open&DS=A/66/290&Lang=E, 
paragraph 20-36



JURNAL DEWAN PERS EDISI 1632

Didefinisikan secara jelas dan sempit serta 
merespon kebutuhan sosial yang mendesak; 
(2) Merupakan langkah yang paling sedikit 
menyebabkan gangguan, dalam arti, 
tidak ada lagi langkah yang lebih efektif 
daripada pembatasan tersebut, serta tak 
ada lagi langkah yang memberikan ruang 
pada kebebasan berekspresi daripada 
pembatasan tersebut; (3) Tidak bersifat 
melebar, dalam arti, pembatasan tersebut 
tidak membatasi ekspresi dengan cara yang 
luas dan tanpa sasaran yang jelas, atau 
pembatasan tersebut sedemikian rupa 
sehingga tidak hanya membatasi ekspresi 
yang merugikan tetapi juga membatasi 
ekspresi yang sah; (4) Bersifat proporsional, 
dalam arti, terdapat keuntungan untuk 
melindungi kepentingan yang lebih besar 
dibandingkan kerugian yang ditimbulkan 
akibat kebebasan berekspresi tersebut, 

termasuk dalam hal sanksi yang terkait.
Prinsip ini menekankan bahwa Negara 

sebaiknya mengkaji kerangka kerja hukum 
yang ada untuk memastikan bahwa 
pembatasan kebebasan berekspresi 
mengikuti hal-hal di atas3 Dalam konteks 
hukum Indonesia, sebagaimana telah 
diberikan jaminannya dalam konstitusi 
dan peraturan perundang-undangan, dapat 
pula disimak sejumlah pembatasan terkait.
Berikut, tabel pembatasan secara umum 
atas hak-hak dan kebebasan yang diatur 
dalam UUD NRI 1945, UU HAM 1999 dan UU 
KIHSP 2005.

3  The Camden Principles on Freedom of 
Expressionand Equality atau Prinsip-Prinsip Camden 
tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan. 
Jakarta: Artikel 19 dan AJI, 2009. 

Pembatasan Hak-Hak dan Kebebasan terkait Jurnalisme Warga

Pembatasan Hak-Hak dan Kebebasan terkait 

Jurnalisme Warga 

UUD NRI 1945 UU HAM 1999 UU KIHSP

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 
suatu masyarakat demokratis. 

28J ayat 2 67, 70 19 ayat 3

Memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan  
bangsa. 

28J ayat 1 23 ayat 2, 69

Melindungi kesehatan 19 ayat 3
Berdasarkan hukum internasional dan tidak 
mengandung diskriminasi semata-mata 

berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. 

4 ayat 1
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Pembatasan yang ada dalam ketiga aturan 
di atas, sesungguhnya masih bersifat umum.
Secara khusus, pembatasan haruslah bisa 
diupayakan melalui pembelajaran hukum 
atas sejumlah doktrin hukum hak asasi 
manusia internasional dan prinsip-prinsip 
terkait.Sayangnya, pembatasan demikian 
belum banyak dipahami oleh pengambil 
kebijakan atau hakim-hakim di peradilan, 
sehingga tak jarang justru yang terjadi bukan 
pembatasan, melainkan pengekangan 
kebebasan dalam menjalankan jurnalisme 
warga.Ratusan kasus yang terkait bekerjanya 
pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah salah satu 
contohnya.Multi-tafsir atau meluasnya 
(atau kesewenang-wenangan) tafsir, justru 
akibatkan pemenjaraan, pemidanaan 
(kriminalisasi), dan tekanan atas kebebasan 
itu sendiri.

Pembatasan dalam UU ITE sebenarnya 
diatur secara rinci, dan beberapa hal 
menjadi penting dalam mengembangkan 
kebebasan jurnalisme warga agar kian 
bertanggung jawab dan memupuk tanggung 
jawab pada publik.

Misalnya, dalam jurnalisme warga 
haruslah memperhatikan hak pribadi 
(privacy rights), sebagaimana diatur dalam 
pasal 26 UU ITE.4  Penegasan atas “perbuatan 

4 Pasal 26 Ayat (1) Dalam pemanfaatan 
Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi 
merupakan salah satu bagian dari hak pribadi 
(privacy rights).Hak pribadi mengandung pengertian 
sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk 
menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala 
macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak 
untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa 
tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak 
untuk mengawasi akses informasitentang kehidupan 
pribadi dan data seseorang.

yang dilarang” sebagaimana tersurat dalam 
pasal 27-37 UU ITE, seperti pelanggaran 
dengan sengaja dan tanpa hak

m e n d i s t r i b u s i k a n  d a n / a t a u 
mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan, muatan 
perjudian, muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik, muatan pemerasan 
dan/atau pengancaman. Pula sejumlah 
larangan atas penyebaran berita bohong 
dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik, informasi yang ditujukan 
untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 
agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau 
berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Bukanlah Pengekangan Kebebasan
Jurnalisme warga yang berkembang hari 

ini sesungguhnya memperkuat kebebasan 
ekspresi dan kebebasan informasi, yang 
keduanya merupakan kebebasan yang tak 
terpisahkan satu dengan lainnya, serta 
mendasar sifatnya dalam hak asasi manusia.

Jurnalisme warga membangkitkan 
optimisme partisipasi politik kewargaan 
yang mengawal sekaligus memberdayakan 
publik mengakses informasi yang dimiliki 
oleh badan-badan publik. Sebagaimana 
dijelaskan dalam publikasi UNESCO 
(2011), Freedom of Connection, Freedom of 
Expression, bahwa “Sejauh mana kebebasan 
berekspresi dianggap sebagai salah satu 
hak fundamental sipil yang mendukung 
proses demokratis, kebebasan informasi 
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diperlukan untuk memastikan bahwa warga 
negara dapat memilih setelah memperoleh 
penjelasan yang baik, dan mereka dapat 
meminta pertanggungjawaban kepada 
pemerintah melalui pengawasan publik.” 

Selain itu, dalam Komentar Umum 34 
Pasal 19 Komite Hak Asasi Manusia PBB atas 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 
kaitan antara berekspresi dan akses atas 
informasi terkait erat dengan hak warga 
negara untuk berpartisipasi dalam urusan 
publik.Dan, jurnalisme, termasuk jurnalisme 
warga, memiliki peran yang penting dalam 
hal ini.

Begitu juga peran jurnalisme warga 
di ranah maya dalam memperkuat 
keberlakuan hak atas informasi, berkaitan 
dengan transparansi yang lebih luas dalam 
masyarakat, telah ditekankan dalam studi 
UNESCO 2015, bertajuk“Keystones to foster 
inclusive Knowledge Societies: Access to 
information and knowledge, Freedom of 
Expression, Privacy, and Ethics on a Global 
Internet”, merupakan mandat Negara-
negara Anggota UNESCO. Studi tersebut 
menekankan pentingnya memberdayakan 
pengguna dalam berurusan dengan 
informasi dan komunikasi, seperti melalui 
literasi media dan informasi.

O leh  sebab  i tu ,  pembatasan 
dimungkinkan atas penjelasan dalam artikel 
ini, sejauh peran penting jurnalisme warga 
yang ditempatkan dalam perkembangan 
demokrasi dan perlindungan hak asasi 
manusia dan kebebasan, tidak justru 
menjadikannya pengekangan atas 
kebebasan jurnalisme warga itu sendiri. (T/
hpw/art)
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