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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka penulis 

menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut : 

1. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang di jamin oleh 

Konstitusi maupun UUD RI 1945, namun pelaksanaannya perlu diatur 

agar tidak melanggar hak orang lain. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah 

melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang 

sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi. Ketentuan dalam UU ITE  yang 

berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal 

dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Maka ketentuan 

tersebut dirasa masih menimbulkan mutitafsir dan ketidakjelasan. 

Sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam UU ITE ini. Sebagai 

hak asasi manusia kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus 

dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Namun mengingat bahwa dalam hak 

juga menimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menghargai 

hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi melalui 

undang-undang. Sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat pembatasan 

yang jelas mengenai hal tersebut. 

2. Unsur ―muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik‖ yang diatur 

dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada KUHP, yaitu dalam Pasal 
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310 KUHP. Pasal ini memberikan pengertian dasar mengenai penghinaan 

atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau 

nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Maka 

dari itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat 

diaksesnya dalam pasal ini haruslah ditujukan untuk menyerang 

kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui 

oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (naturlijk persoon) 

dan bukan pribadi hukum (rechts persoon). Pribadi hukum tidak mungkin 

memiliki perasaan  terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi 

hukum merupakan abstraksi hukum. Pengaturan mengenai larangan dalam 

Pasal 27 ayat (3) tersebut juga memuat ketentuan yang masih multitafsir 

bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanaannya akan 

menimbulkan banyak permasalahan.  

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Seharusnya kebebasan berpendapat di jejaring sosial memang harus ada 

batasannya dan harus ada ketentuan yang mengaturnya agar setiap orang 

yang melakukan postingan di media sosial dapat mengetahui batasannya 

sampai dimana, sanksinya bagaimana dan seperti apa jika melakukan delik 

penghinaan, dan dengan menggunakan kecerdasan, tingkat pendidikan, 

serta pengetahuan yang lebih banyak agar tidak ada orang lain yang 

merasa dihina, difitnah atau dicemarkan nama baiknya. Para pengguna 

repository.unisba.ac.id



98 

 

(user) media sosial serta penyedia layanan (provider) hendaknya 

memperhatikan etika dalam masyarakat serta batasan-batasan dan 

kewajiban yang melekat di dalam hak yang dimiliki dalam menggunakan 

haknya melalui media internet agar tercipta keselarasan, keadilan dan 

keseimbangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia serta terwujud 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia orang lain. 

2. Untuk terwujudnya penerapan hukum yang baik terhadap kebebasan 

berpendapat dijejaring sosial ini, kiranya pemerintah atau aparat yang 

berwenang lebih mengefektifkan lagi aturan yang ada sehingga jika terjadi 

masalah seperti ini akan meminimalisir terjadinya delik penghinaan 

dijejaring sosial. Bertanggung jawab harus dikategorikan untuk orang 

yang sudah dewasa serta melakukan pemblokiran terhadap orang atau 

akun yang telah melakukan tindak pidana. 
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