
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda 

dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan 

teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat 

menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat 

meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah 

merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan 

sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat 

dengan signifikan. Tak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang demikian pesat ikut mengubah sikap dan 

perilaku masyarakat dalam komunikasi dan interaksi. 

Teknologi informasi secara fungsional, dalam suatu teknologi digital 

tertentu, memungkinkan penghematan waktu dan ruang efisiensi dan 

kenyamanan (atau bahkan hiburan) bagi penggunanya. Melalui perangkat 

jaringan komputer yang menggunakan basis data otomatis, akses ke berbagai 

informasi, sebagai contoh adalah buku, seni, dan laporan persediaan pasar 

dapat ditingkatkan. Segala sesuatu akan berada pada ujung jari pengguna yang 

memiliki perlengkapan yang diperlukan (memiliki telepon dan modem).1 

Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (collect), 

menyimpan (store), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari 

dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Kini sistem 

                                                           
1Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2010, halaman 11 
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informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir 

semua sektor kehidupan dalam masyarakat.2 

Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya 

berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti e-government3, 

e-commerce4, e-education5, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang 

kesemuanya itu berbasiskan elektronika. Kehadirannya telah membentuk 

dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace) atau dunia 

semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan 

realitas virtual (tidak langsung dan tidak nyata). 

Penggunaan perangkat teknologi informasi sudah menjadi keharusan 

saat ini, yang dapat dilihat dari anggaran belanja sampai dengan implementasi 

teknologi informasi di sebuah perusahaan. Teknologi informasi sudah 

dipandang sebagai salah satu senjata untuk bersaing di kompetisi global, 

kecenderungan ini terlihat dari tidak digunakannya lagi teknologi informasi 

sebagai pelengkap dari proses bisnis perusahaan, namun teknologi informasi 

dijadikan sebagai bagian dari proses bisnisnya. 

Sebagai contoh dahulu saat awal adanya perdagangan saham, semuanya 

dilakukan secara manual baik pencatatan saham maupun transaksi itu sendiri. 

Sekarang semuanya telah berubah, masing-masing individu dapat melakukan 

                                                           
2Ibid, halaman 2 
3Definisi E-Government menurut United Nations Online Network in Public Administration and 

Finance adalah mendayagunakan internet dan world wide web untuk memberikan informasi dan 

layanan dari pemerintah kepada warga negara 
4Definisi E-Commerce dari Electronic Commerce Expert Group (ECEG) Australia adalah 

Electronic commerce is a broad concept that covers any commercial transaction that is affected via 

electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, Internet and the telephone 
5Definisi E-Education merupakan pengembangan sarana pendidikan secara elektronik yang 

memungkinkan proses belajar mengajar secara jarak jauh (e-learning). Diharapkan akan terbuka 

kesempatan pemerataan pendidikan dengan kualitas yang sama dengan pendidikan formal 
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kegiatan transaksi sahamnya secara independen melalui smartphone yang 

dimilikinya. Baik transaksi jual, maupun transaksi beli, serta secara real time 

dapat mengamati pergerakan seluruh saham yang ada pada bursa saham. Hal 

ini tidak saja bersifat regional, tapi bersifat global dan menjangkau seluruh 

bursa yang ada di seluruh dunia. 

Begitupula berita, dahulu orang membaca, melihat atau mendengarkan 

berita lewat media surat kabar, radio ataupun televisi. Namun saat ini 

pergeseran mulai terjadi dimana orang menganggap bahwa media surat kabar 

adalah media yang kadaluwarsa, beritanya dianggap tidak up to date lagi. Hal 

ini dapat dimaklumi karena berita yang disajikan oleh koran adalah berita 

kemarin sampai dengan jam 12 tengah malam, yang merupakan deadline 

koran harus naik cetak. Begitupula dengan media radio maupun televisi, 

dianggap masih ketinggalan dalam pemberitaan. Selain itu, kini dunia tengah 

menyaksikan perpindahan dari mobil bertenaga bensin ke self-driving car 

yang dikendalikan teknologi informasi (internet) melalui smartphone. 

Petugas bengkel kelak bukan lagi seorang montir yang dikenal pada abad ke-

20, melainkan para ahli IT yang bekerja dengan perangkat lunak.6 

Teknologi komunikasi menghadirkan peluang untuk terobosan budaya, 

begitu juga teknis. Cara bergaul dengan sesama dan memandang diri sendiri 

akan senantiasa dipengaruhi dan digerakan oleh dunia maya. Apalagi, karena 

terbiasa memilah-milah ingatan, bisa cepat membangun kebiasaan baru dan 

melupakan cara lama.7 

                                                           
6Rhenald Kasali, Disruption (Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja 

Tidak Cukup), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, halaman vii  
7Onno W. Purba dan Aang Arid Wahyudi, Mengenai e-Commerce, Elex Media Komputindo, 

Jakarta, 2000, halaman xiv 
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Perkembangan transaksi elektronik tidak terlepas dari laju pertumbuhan 

internet karena transaksi elektronik berjalan melalui jaringan internet.8 

Penggunaan masal internet merangsang salah satu perubahan politis, sosial, 

dan budaya paling menarik dalam sejarah, dan tak seperti perubahan masa 

lampau, pengaruhnya kali ini seratus persen mendunia. Sebelum ini, tak 

pernah riwayat mencatat begitu banyak orang, dari begitu banyak tempat, 

memegang kekuasaan begitu besar diujung jari. Meski bukan yang pertama 

dalam sejarah, revolusi teknologi ini akan menjadi yang pertama 

memungkinkan hampir semua orang akan menyimpan, mengembangkan, dan 

menyebarkan konten saat itu juga, tanpa bergantung pada perantara.9 

Dalam sejarah planet ini, internet-lah eksperimen terbesar yang 

melibatkan anarki. Setiap menit, ratusan juta orang membuat dan menyerap 

konten digital yang tak terhitung banyaknya, dalam dunia daring (online) 

yang tidak terikat pada hukum Bumi. Kemampuan baru untuk berekspresi dan 

menggerakan informasi dengan leluasa pun melahirkan lanskap virtual 

mahakarya yang dikenal hari ini.10 

Steve Case, pendiri America Online (AOL), adalah salah satu yang 

terpengaruh tulisan Toffler. Ia membagi dunia internet yang tengah dijalani 

ini ke dalam tiga gelombang:11 

1) Gelombang Pertama (1985-1999)-From Zero to One 

                                                           
8Ibid. 
9Ibid., halaman 57 
10Eric Schmidt & Jared Cohen, Era Baru Digital Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita, 

Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, halaman xi 
11Rhenald Kasali, Disruption, ibid, halaman 49-50 
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Terinspirasi pemikiran Toffler para tokoh seperti Jobs, Gates, Case, 

Moore, Scott McNealy, Groove bergerak dan mengerahkan segala 

upaya ibarat para pembuka hutan yang membabat semak belukar untuk 

mewujudkan konektivitas internet. 

Mereka pun menghasilkan produk-produk untuk membuka akses 

seperti perangkat lunak dasar, modem, mikroprosesor, perangkat keras, 

dan jejaring yang memungkinkan terhubungnya hasil kerja mereka. 

Dan, pertanyaan media saat itu adalah: “Kira-kira seperti apa cara kerja 

alat ini? Siapa yang membutuhkannya?” Pemakai pertama produk-

produk itu adalah para pionir dan pehobi. 

2) Gelombang Kedua (2000-2015)-Aplikasi dan Komersialisasi 

Ini adalah gelombang yang penuh keriaan setelah konektivitas 

terbentuk. Inilah saatnya cita-cita Toffler direalisasikan oleh para 

pembentuk komunitas. Kemunculan dan semakin kuatnya mesin pencari 

Google bukan saja mematikan Yellow Pages tetapi juga memperkuat 

komunitas dunia dalam mengorganisasi realitas, membentuk identitas, 

mencari teman, kekasih, barang, hiburan, tempat, informasi, dan lain-

lain. 

Selain Google, pada era ini juga marak berkembang media sosial, 

atau jejaring sosial, yang berpotensi mengorganisasi penggunanya. Pada 

gelombang ini pula muncul produk-produk yang lebih bersahabat, yang 

membuat manusia bisa berpindah dari alam fisik geografisnya ke dunia 

maya, mulai dari video, permainan, peta, perjalanan, dan komunikasi. 
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Untuk pertama kalinya, Apple pun mengintegrasikan kehidupan itu 

dalam ponsel, menjadi smartphone. Google pun meluncurkan Android. 

Hidup menjadi lebih smart, lebih mudah diakses, lebih mobile dan 

menjadi motor perkembangan ekonomi melalui e-commerce yang 

memicu perdagangan global. 

Tokoh-tokoh pada gelombang ini adalah Mark Zuckerberg, Larry 

Page, Jack Ma, Kevin Systro, Chad Hurley, Steve Chang, Jawed Karim, 

Tim Cook, dan Sergey Brin. 

3) Gelombang Ketiga (2016)-Era Internet of Things 

Inilah saatnya internet hidup mandiri dan tak lagi sekedar menjadi 

milik perusahaan-perusahaan perintis internet. Internet memungkinkan 

tercapainya kemajuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, 

transportasi, keagamaan, perdagangan yang lebih sehat, dan masih 

banyak lagi, meski tentu saja internet juga bisa memungkinkan 

berkembang pesatnya kegiatan-kegiatan yang negatif seperti 

kriminalitas, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan 

kejahatan-kejahatan lainnya yang antara lain masuk kategori Deep Net 

(dark net, hidden web). Pada era ini, perdagangan melalui dunia maya 

akan semakin intens, membuat para pendatang baru menentang 

korporasi-korporasi besar dan para incumbent. 

Rhenald Kasali dalam bukunya yang berjudul Disruption menyebutkan 

bahwa model peradaban pada zaman ini adalah “peradaban uber”. Peradaban 

uber yang dimaksud bukanlah soal Uber itu sendiri, melainkan suatu 
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peradaban baru yang berbeda dengan era-era sebelumnya yang memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:12 

1) Teknologi mengubah manusia dari peradaban time series menjadi real 

time. Di masa kini, semua hal menjadi serba real time. Data hari ini, 

pada detik ini juga langsung terolah dalam big data dan secepat itu pula 

bisa disimpulkan dan ditindaklanjuti. Peradaban time series lebih 

menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak riil. Time series statistic 

menghasilkan indikator-indikator lagging (ketinggalan). Meski 

perhitungannya benar, basis data yang digunakan adalah masa lalu yang 

sudah lewat. Hasilnya memang benar, tetapi hanya ukuran di masa lalu 

karena memakai data historis. Peradaban real time bisa menghasilkan 

indikator-indikator terkini (current indicator), yaitu saat ini ketika 

sedang menghadapinya sehingga lebih relevan untuk membuat 

keputusan. Hal tersebut tentu berkat teknologi big data. 

2) Pada masa lampau jika ingin berbisnis orang berasumsi harus 

memilikinya sendiri (Owning Economy). Kini masyarakat hidup pada 

era aset-aset konsumtif yang terbuka untuk digunakan bersama, saling 

berbagi, dan tak harus dimiliki sendiri untuk memulai usaha dan bisa 

saling memanfaatkan sumber daya.  

3) Teknologi masa lalu tak memungkinkan kesegeraan. Benar bahwa 

semua harus serba antri, sabar, dan rela menunggu. Namun sekarang, 

masyarakat bisa mendapatkannya begitu diinginkan pada saat itu juga 

(on demand). Saat konsumen menghendaki sesuatu, hal tersebut sudah 

                                                           
12Ibid., halaman 14 
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berada di dekat mereka dengan produk atau layanannya. Jarak sudah 

mati; stok digital, data, dan armada sudah dipindahkan ke dekat lokasi 

yang dibutuhkan. Teknologi dan algoritma big data memungkinkan 

masyarakat melakukannya. 

4) Kurva penawaran-permintaan yang dulu dipelajari adalah permintaan 

dan penawaran tunggal. Kini masyarakat hidup dalam dunia apps yang 

pada saat bersamaan dikerjakan oleh puluhan, bahkan ribuan jejaring 

yang mempercepat disruption. Jadi, setiap penawaran selalu 

menyangkut jaringan ribuan pihak, demikian pula dengan permintaan.  

5) Musuh-musuh (kompetitor) sudah tak lagi terlihat. Mereka langsung 

masuk ke sasaran-sasaran utama, kepada konsumen, dari pintu ke pintu, 

langsung. Seperti Uber yang tak terlihat, tak berbendera, tak bertanda 

apa-apa bahkan mungkin memakai bendera milik orang lain. Itu juga 

terjadi dalam segala sektor, mulai dari pangan, pariwisata, angkutan 

laut, sampai pupuk dan obat. Mereka datang dari jauh dalam peradaban 

global, melalui teknologi dan tangan jutaan orang. Dan, karena sebagian 

adalah mobilisasi harta-harta pribadi, sebagian besar nyaris tak bertanda 

apa-apa. Tidak berwarna, tidak beridentitas, dan tidak bersurat usaha 

resmi, datang secara diam-diam tanpa bisa dideteksi radar perusahaan 

atau radar negara. Banyak bisnis lama yang sudah mapan menjadi goyah 

setelah berhadapan dengan lawan tak terlihat yang baru misalnya 

terguncangnya Blue Bird oleh kehadiran Uber dan Grab atau olengnya 

Matahari dan Ramayana sebagai retailer konvensional ketika 
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berhadapan dengan Lazada atau Zalora. Sejenis dengan sang lawan yang 

tak terlihat, pasar yang diciptakannya pun tak terlihat. 

Selaras dengan apa yang dijabarkan oleh Rhenald Kasali di atas 

perubahan pola konsumen dari media-media konvensional juga berpengaruh 

pada pola belanja. Pola belanja tradisional, sedikit demi sedikit juga sudah 

mulai bergeser menjadi pola belanja online. Seiring dengan itu muncul 

beragam pilihan pola belanja e-commerce baik yang lokal maupun global 

antara lain Amazon, Alibaba, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. 

Pola mobilitas orang juga seimbang dengan kehadiran transportasi 

online dari yang selama ini menggunakan moda transportasi pribadi ataupun 

moda tranportasi umum yang konvensional seperti ojek atau taksi. Sekarang 

beralih ke moda transportasi online seperti Uber, Grab ataupun Gojek. 

Pola ini juga terjadi pada bandara internasional yang jumlah 

pengunjungnya mulai menurun, petugas konter check-in juga sudah hampir 

tak ada lagi. Kini semua pekerjaan petugas konter check-in di banyak bandara 

sudah diambil alih mesin yang bisa langsung menjawab kebutuhan 

penumpang, termasuk mesin pindai untuk memeriksa paspor dan visa, serta 

printer untuk mencetak boarding pass dan luggage tag. Mesin itu pun 

dilengkapi tombol untuk pembayaran, baik dengan kartu kredit maupun tunai. 

Semua bisa diurus sendiri oleh penumpang. Termasuk travel agent yang 

banyak menjual layanan pembelian tiket transportasi seperti kereta api atau 

pesawat terbang. Posisi mereka semakin tidak diminati karena adanya aplikasi 

seperti Traveloka, pegipegi.com, Tiket.com, dan lain sebagainya.13 

                                                           
13Ibid., halaman 9 
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Perubahan pola ini juga terjadi di bidang-bidang yang lain seperti 

perbankan dengan kehadiran Financial Technology, di bidang perhotelan 

dengan kehadiran Airbnb dan Airyroom, di bidang sistem pembayaran seperti 

di China dengan adanya Alipay dan Wepay. Dampak ekonominya semakin 

terasa dan secara langsung maupun tidak langsung juga akan berdampak pada 

usaha-usaha konservatif yang tidak mengikuti perkembangan dan perubahan 

dunia teknologi informasi. 

Bidang lain yang berkembang dan terkait dengan data adalah Cloud 

Computing, perusahaan-perusahaan multinasional bidang Teknologi 

Informasi telah memasuki bidang ini sejak beberapa tahun silam, karena 

mereka melihat hal ini akan menentukan masa depan, karena masa depan dan 

resources terbesar adalah data. Sebagaimana dijelaskan oleh Charles Babcock 

bahwa:14 

”Many people agree that cloud computing is the next phase of business 

and personal computing, but why call it “cloud”? The term is 

ambiguous or, worse, amorphous. For 25 years, during tours of duty at 

Computer world, Digital News, Interactive Week, and Information 

Week, I’ve watched visitors draw the cloud in whiteboard diagrams. It 

was the discard part of the picture. But first, what exactly is the cloud, 

and how did it go from something that you could ignore to something 

that we can’t seem to stop talking about?” 

 

Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) tahun 2018 tentang Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet 

Indonesia, terdapat 171,17 juta pengguna internet di Indonesia.15 Laporan dari 

                                                           
14Charles Babcock, Management Strategies for The Cloud Revolution How Cloud Computing is 

Transforming Business and Why You Can’t Afford to Be Left Behind, The McGraw-Hill Companies, 

United States of America, 2010, halaman 3 
15Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku 

Pengguna Internet Indonesia 2018, diakses melalui https://apjii.or.id/survei, tanggal 23 Desember 

2018, pukul 12.00 WIB 

https://apjii.or.id/survei
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We Are Social dan Hootsuite mengenai digital dari Januari 2018 sampai 

dengan Januari 2019 di seluruh dunia yaitu jumlah pengguna internet 

sebanyak 4,388 Miliar dan jumlah pengguna media sosial sebanyak 3,484 

Miliar.16 Sedangkan di Indonesia berdasarkan laporan data digital tahun 2019 

We Are Social jumlah pengguna internet sebanyak 150 Juta dan jumlah 

pengguna media sosial sebanyak 150 Juta.17  

Berdasarkan data di atas, hampir 45% dari total populasi di dunia 

menggunakan media sosial. We Are Social menambahkan bahwa media sosial 

yang paling banyak digunakan adalah Facebook yaitu sebanyak 2121 Juta 

pengguna, kemudian Instagram sebanyak 895 Juta, kemudian Twitter 

sebanyak 251 Juta pengguna, dan We Chat 307 Juta pengguna.18  

Sebagian besar pertumbuhan tahun pengguna internet di tahun 2018 

karena di dorong oleh smartphone yang lebih terjangkau dan paket data 

seluler. Lebih dari 200 juta orang mendapatkan perangkat lunak seluler 

pertama mereka pada tahun 2017, dan dua pertiga dari 7,6 miliar penduduk 

dunia sekarang memiliki ponsel.19 Hal tersebut juga dikarenakan harga 

bandwidth dari tahun ke tahun kualitasnya semakin baik dan harganya juga 

semakin turun. Hal ini juga membuat tingkat penetrasi pengguna internet juga 

semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Perusahaan operator telekomunikasi saat 

ini memperoleh pendapatan terbesar bukan dari traffic telecommunication 

voice, namun pendapatan utama dari penggunaan data atau paket data seluler. 

                                                           
16Simon Kemp, Digital 2019: Essential Insights Into How People Around The World Use The 

Internet, Mobile Devices, Social Media, and E-Commerce, diakses melalui 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019, tanggal 24 Januari 2019, pukul 15.23 WIB 
17Ibid. 
18Ibid. 
19Ibid. 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
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Lebih dari separuh ponsel yang digunakan saat ini adalah perangkat “pintar”, 

sehingga semakin mudah bagi orang untuk menikmati pengalaman internet 

yang canggih dimana pun mereka berada.  

Media sosial diartikan sebagai sekumpulan aplikasi berbasis internet 

yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated-content. Media 

sosial yang identik dengan berbagai informasi, pengalaman, dan perspektif 

melalui situs-situs komunitas, telah meningkat secara signifikan dalam dunia 

maya. Media sosial tidak seperti saluran media tradisional, menyuguhkan cara 

yang unik dalam menyampaikan informasi dalam segala arah, tidak hanya 

“satu arah” dan “top down”, sehingga khalayak dapat membuat dan membagi 

konten mereka sendiri.20  

Situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, 

Tinder, Line, Tumblr, LinkedIn, WeChat, dan Path yang terkoneksi dengan 

internet sangat memudahkan terjadinya komunikasi dengan teman, 

berkenalan dengan orang baru, menjalin network baru dan juga berbagi 

dengan orang lain diseluruh penjuru dunia. Perkembangan media sosial saat 

ini semakin pesat, sampai-sampai seringkali menjadi sesuatu yang aneh di 

kemudian hari apabila seseorang tidak terkoneksi atau tidak mempunyai akun 

di media sosial. Interaksi dengan menggunakan media sosial berkembang 

sedemikian cepatnya sehingga konektivitas manusia dapat tersambung 

dengan media-media tersebut dimanapun mereka berada. Kebutuhan akan 

                                                           
20Tristania R.A.P, Media Sosial: Tren Pemasaran Digital Dalam Industri Pariwisata, Komunikasi 

di Era Teknologi Digital: Kajian Ekonomi Digital, Media dan Budaya Komunikasi, HIMPENINDO 

Cabang Kominfo, bekerjasama dengan ASPIKOM, dan Aswaja Pressindo Yogyakarta, Jakarta, 

2017, halaman 108-109 
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media sosial sedemikan pentingnya, terlihat dari setiap perhelatan politik 

dimanapun di dunia ini, penggunaan media sosial dianggap sesuatu yang 

sangat efektif untuk mempengaruhi pilihan ataupun pandangan politik 

seseorang. Dalam keseharianpun banyak para pemimpin dunia menggunakan 

media sosial sebagai sarana berinteraksi maupun mensosialisasikan 

kegiatannya. 

Kekuatan yang dimiliki media sosial dalam menjangkau khalayak 

banyak menjadi alasan media sosial dilirik sebagai salah satu media 

pemasaran yang dapat diandalkan. Selain sifatnya yang masif, biaya yang 

dibutuhkan oleh pemasar untuk memasarkan produknya melalui media sosial 

tidaklah sebanyak ketika mereka menggunakan media tradisional.21 Banyak 

perusahaan menganggap media sosial juga menjadi bagian penting dari usaha 

peningkatan awareness dan pendapatan dari usaha, sebagaimana dinyatakan 

oleh John Wayne Zimmerman and Damon Brown bahwa:22 

 “Why You Need Facebook, Facebook gives businesses a great deal of 

advantages. Here are some of the biggest: first interacting directly with 

customers, second promoting their brand more cheaply than through 

other mediums such as TV, radio, and print media, third, providing 

opportunities for ideas to go viral, and last enabling faster responses to 

feedback.” 

 

Perkembangan dunia internet melalui media sosial dapat dilihat 

dibidang rekruitmen karyawan, banyak lowongan pekerjaan dilakukan 

melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, atau LinkedIn. Banyak juga 

dari sisi perusahaan untuk menawarkan suatu pekerjaan ataupun melihat 

                                                           
21Ibid., halaman 91 
22John Wayne Zimmerman and Damon Brown, The Complete Idiot’s Guide to Facebook Marketing, 

ALPHA, USA, 2012, halaman 1 
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profil dari calon kandidat dilihat selain search engine juga dari account media 

sosial yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Scoot Klososky sebagai 

berikut:23 

 “Off course another easy thing you can do is run a few Internet searches 

through sites like Google, Social mention, and addictomatic see how 

socially relevant the person is. This is easier to do if the person has an 

unusual name. For the people who have names like “John Smith” you 

need to add a few search terms to delineate the John Smith you’re trying 

to locate. In this case, it’s also a good idea to ask the person for his or 

her specific usernames on social sites so you can track him or her down 

more easily.” 

 

Bruce Scheneir menyebutkan bahwa: 

“Facebook can predict race, personality, sexual orientation, political 

ideology, relationship status, and drug use on the basis of Like clicks 

alone. The company knows you’re engaged before you announce it, and 

gay before you come out-and its posting may reveal that to other people 

without knowledge or permission. Depending on the country you live in, 

that could merely be a major personal embarrassment-or it could get 

you killed”24 

 

Di bidang intellegence atau pengintaian, jaman dahulu apabila sebuah 

negara atau institusi ataupun perorangan ingin melihat atau memata-matai 

seseorang, harus secara langsung di ikuti tindak-tanduk kegiatannya, dan 

mencatat secara manual perilaku, dengan siapa dia bertemu, kemana dia pergi 

dan beraktivitas. Cara seperti ini membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang 

cukup besar dengan target dan hasil yang sangat kecil. Tapi saat ini data 

tersebut dapat diperoleh oleh media sosial dengan menggunakan perangkat 

smartphone yang dimiliki oleh pengguna yang diinginkan. Walaupun 

seseorang tidak membagikan fotonya kepada publik namun banyak media 

sosial mampu menyimpan dalam database-nya. Setiap aktivitas dan 

                                                           
23Scott Klososky, Manager’s Guide to Social Media, The McGraw-Hill Companies, USA, 2011, 

halaman 50 
24Bruce Schneier, Data and Goliath, Norton, United States of America, 2015, halaman 40 
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pergerakan dapat dimonitor melalui lokasi keberadaan smartphone-nya, 

walaupun dalam kondisi location data atau data lokasi pengguna tersebut 

tidak diaktifkan. Hal ini juga berlaku pada aplikasi media sosial, walaupun 

tidak diaktifkan selama aplikasi tersebut sudah ter-install maka aplikasi 

tersebut otomatis me-record semua data penggunanya. 

Sebagai gambaran dari data pengguna user, jasa transportasi online bisa 

mendapatkan gambaran personalisasi dari pengguna seperti jarak yang selalu 

ditempuh, rute penggunaan, aktivitas penggunaan, pemanfaatan fasilitas lain. 

Lebih dari itu, seringkali juga meminta data tambahan dengan meng-

sychronize dengan aplikasi media sosial lainnya.  

Sejauh ini, dari media sosial, data yang diperoleh sungguh sangat 

lengkap, akurat dan detail. Hal ini terbukti dari perubahan model bisnis 

periklanan online, dimana media sosial menawarkan iklan sesuai dengan 

target, karakter, personalisasi dari masing-masing pengguna. Sebagai contoh, 

apabila pengguna masuk kedalam suatu situs iklan yang menjual tiket 

perjalanan dari suatu agen perjalanan, maka pada saat membuka Facebook 

atau media sosial lainnya, maka akan ada iklan dari media periklanan di 

Facebook yang menawarkan tiket murah ke destinasi tersebut. Atau pada saat 

mencari suatu jenis barang dalam salah satu situs e-commerce yang 

bekerjasama dengan Facebook, maka pada saat membuka halaman Facebook 

maka akan muncul iklan dengan jenis barang yang dicari sebelumnya. Untuk 

hal ini memang dapat dilihat adanya keuntungan dari kedua belah pihak. 

Artinya iklan semakin terpersonifikasi (sangat individual), sesuai dengan 

minat dari informasi-informasi yang diakses. 
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Kabar terbaru dari Amerika Serikat mengenai media sosial, seperti yang 

dilaporkan British Broadcasting Corporation (BBC), Kementerian Luar 

Negeri Amerika Serikat sedang menyiapkan proposal aturan soal 

pencantuman akun media sosial bagi siapapun pemohon Visa Amerika 

Serikat.  Para pihak yang mengajukan visa ke Amerika Serikat tersebut harus 

mengungkapkan semua identitas media sosial yang digunakan dalam lima 

tahun terakhir. Informasi tersebut akan digunakan untuk memeriksa jejak 

digital pemohon. Selain akun media sosial, pemohon Visa Amerika Serikat 

juga akan diminta nomor telepon yang digunakan 5 tahun terakhir, e-mail, 

serta riwayat perjalanan. Aneka bentuk media sosial yang tercakup dalam 

proposal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini terdiri atas Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn, Reddit, dan Youtube. Selain itu, New York 

Times melaporkan bahwa platform media sosial yang digunakan di Cina, 

yaitu Sina Weibo dan jejaring sosial VKontakte di Rusia juga akan disertakan 

dalam proposal tersebut. Namun, kelompok kebebasan sipil mengutuk 

kebijakan ini yang dianggap sebagai pelanggaran privasi yang dapat 

mengekang kebebasan berbicara.25 

Pada saat ini, masing-masing media sosial berusaha meningkatkan 

layanan dan kenyamanan penggunanya dengan satu tujuan membuat 

pengguna semakin betah, semakin lama dan semakin sering menggunakan 

aplikasi media sosial tersebut. Bahkan dalam bahasa yang lebih ekstrim ialah 

membuat pengguna kecanduan. Namun jika dilihat lebih jelas, akan sangat 

                                                           
25BBC News Indonesia, Pemohon visa ke AS kemungkinan akan diwajibkan memberikan rincian 

akun Facebook dan Twitternya, diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43604352, 

tanggal 25 Juni 2018, pukul 09.00 WIB 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43604352
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sulit meminta seseorang yang secara regular menggunakan aplikasi media 

sosial dan telah menggunakannya untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan, men-

delete atau meng-uninstall aplikasi tersebut. Karena aplikasi-aplikasi tersebut 

nyata-nyata telah membuat pengguna menjadi kecanduan dan semakin sulit 

untuk meninggalkan kebiasaan menggunakan media sosial. Pengguna dibuat 

untuk ingin men-share komentar atau gambar/videonya dengan harapan akan 

mendapatkan komentar atau like dari pengguna yang lain. 

Oleh karena itu, masing-masing perusahaan berlomba-lomba selain 

membuat para pengguna semakin sering menggunakan layanannya juga 

mengumpulkan data pengguna dengan tujuan awal membuat profiling 

pengguna sehingga dari data profil pengguna tersebut media sosial dapat 

memberikan content yang menarik dan berguna untuk pengguna tersebut yang 

pada akhirnya akan membuat pengguna semakin tertarik, nyaman dan 

semakin lama menggunakan layanan media sosial tersebut. 

Media sosial membuat pengguna untuk membuat profil mereka sendiri 

dengan data pribadi dan mempublikasikannya kepada pengguna lain melalui 

jaringan global. Hal tersebut merupakan kesempatan untuk memperluas 

kontak sosial tetapi hal tersebut juga dapat menyebabkan efek yang tidak 

diinginkan oleh pengguna media sosial. Saat pengguna media sosial 

menggunakan teknologi digital seperti Whatsapp, Instagram, Twitter, dan 

lain-lain maka sebenarnya pengguna tersebut telah menyerahkan data 

aktivitas kesehariannya kepada media sosial tersebut. Tidak hanya itu pada 

dasarnya setiap informasi yang disebarkan atau mengakses sebuah informasi 
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apapun melalui platform media sosial, maka dengan sendirinya pengguna 

menyerahkan data pribadi mereka kepada industri teknologi digital.  

Sebenarnya saat ini, seluruh platform aplikasi maupun perangkat keras 

(hardware) juga berusaha untuk meng-collect data dari penggunanya, karena 

mereka tahu bahwa data yang bisa diperoleh mempunyai nilai yang tinggi dan 

dikemudian hari dapat diperdagangkan. Sebagai contoh smartwatch, selain 

memberikan kenyamanan untuk digunakan dan dilengkapi teknologi Global 

Positioning System (GPS), retina eye passcode, data tracking, heart rate dan 

lain sebagainya. Di sisi lain teknologi-teknologi tersebut juga me-record atau 

merekam setiap aktivitas penggunanya dari mulai siapa yang menghubungi 

melalui telepon, berapa lama percakapannya, kemana pergi, berapa lama 

tidur, detak jantung, dan lain sebagainya. Hal itu juga berlaku untuk 

perangkat-perangkat lain seperti smartphone, Google Glass, smart tv, dan lain 

sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut semuanya berlomba-lomba untuk 

mendapatkan akses data pribadi sampai ke dalam ruang-ruang privat sebagai 

individu. 

Data mengenai individu kini banyak dikumpulkan, baik oleh lembaga 

pemerintah maupun lembaga/organisasi untuk berbagai macam keperluan. 

Lembaga pemerintah mengumpulkan informasi dalam jumlah besar mengenai 

individu melalui catatan seperti kartu tanda penduduk, pembayaran pajak, dan 

lain-lain. Lembaga swasta seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

perdagangan menyimpan kumpulan data mengenai informasi dan data 

transaksi individu. Belum lagi hal ini didukung dengan perkembangan 

teknologi komputer sehingga data tersebut tidak lagi hanya dikumpulkan 
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begitu saja, tetapi dapat juga dikompilasikan dari beberapa sumber.26 

Tujuannya adalah collecting data. Dalam era digital seperti saat ini, data user 

adalah segalanya. Setiap perusahaan untuk menilai value dari suatu company, 

tidak saja dilihat dari segi revenue atau pendapatan tapi juga dilihat dari isi 

dan jumlah data user. Dari mulai berapa banyak user, data umur user, gender, 

behavior, religious view, activity online perday dan lain sebagainya. Hal-hal 

di atas sangat diperlukan agar perusahaan dalam menjual iklan ataupun user 

experience dapat dimaksimalkan.  

Hal ini terjadi secara global, sebagaimana yang diungkapkan oleh Glenn 

Greenwald dalam bukunya yang berjudul No Place to Hide sebagai berikut:27 

“For the one-month period beginning March 8, 2013, for example, a 

BOUNDLESS INFORMANT slide showed that a single unit of the NSA, 

Global Access Operations, had collected data on more than 3 billion 

telephone calls and emails that had passed through the US 

telecommunications system. (“DNR,” or “Dialed Number 

Recognition,” refers to telephone calls; “DNI,” or “Digital Network 

Intelligence,” refers to Internet-based communications such as emails.) 

That exceeded the collection from the systems each of Russia, Mexico, 

and virtually all the countries in Europe, and was roughly equal to the 

collection of data from China. Overall, in just thirty days the unit had 

collected data on more than 97 billion emails and 124 billion phone 

calls from around the world. Another BOUNDLESS INFORMANT 

document detailed the international data collected in a single thirty-day 

period from Germany (500 million), Brazil (2.3 billion), and India (13.5 

billion). And yet other files showed collection of metadata in 

cooperation with governments of France (70 million), Spain (60 

million), Italy (47 million), the Netherlands (1.8 million), Norway (33 

million), and Denmark (23 million).” 

 

Bila pengguna jeli dan teliti, media sosial maupun aplikasi lain pada saat 

meng-install atau mengunduh selalu meminta approval atau persetujuan 

apakah memperbolehkan memberikan akses atas foto, video, voice recording, 

                                                           
26Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT. RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2005, halaman 161 
27Glenn Greenwald, No Place to Hide, Picador, United States of America, 2014, halaman 92-93 
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contact phone dan lain sebagainya. Yang kadang anehnya seperti aplikasi 

Uber yang notabene adalah layanan jasa transportasi meminta akses atas foto, 

video, maupun data contact phone yang ada dalam telepon pengguna. Kalau 

dapat di nalar hal tersebut tidak ada hubungannya, namun untuk pemilik 

aplikasi data pengguna adalah harta karun bagi mereka. Dan bagi pengguna 

pilihannya hanya setuju atau tidak setuju. Bila mereka tidak setuju, maka 

mereka tidak dapat menggunakan layanan aplikasi tersebut. Secara teknis, 

data yang ada dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Tujuan ekonomi dan 

manfaat ekonomi tentu saja merupakan hal utama bagi perusahaan. Disisi lain 

manfaat politik dan keamanan juga menjadi tujuan utama bagi pemerintah.  

Trust (kepercayaan) dan privacy (privasi) adalah dua elemen penting 

dalam transaksi elektronik. Konsep trust (kepercayaan) ini penting sekali 

karena berpengaruh besar terhadap transaksi online maupun penggunaan 

media sosial, termasuk di dalamnya adalah faktor security (keamanan) dan 

privacy.28 Hal ini dikarenakan para pengguna media sosial memberikan data 

pribadi mereka, lokasi, gambar-gambar serta hal lainnya kepada media sosial 

yang mereka gunakan. 

Hal yang sangat penting dalam menggunakan media sosial adalah 

perlindungan data pribadi, dimana sudah banyak media sosial seperti 

Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsapp yang membuat pengaturan 

privasi (privacy policy) yang memuat ketentuan mengenai sejauh manakah 

data atau informasi dari pengguna media sosial dapat diakses atau diketahui 

                                                           
28Onno W. Purbo & Aang Arif Wahyudi, op.cit., halaman 62 
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oleh pihak selain pengguna akun itu sendiri. Juga aturan terkait sejauh mana 

penyelenggara media sosial dapat memanfaatkan data tersebut.  

Data pribadi adalah hal yang sangat penting dan merupakan suatu 

komoditas yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Artinya data pribadi 

merupakan aset (bagi siapapun), yang juga memiliki nilai komersial. Oleh 

karena itu tidaklah mengherankan jika kemudian terjadi penjualan data 

pribadi yang telah dikumpulkan dalam suatu database dengan jumlah 

informasi yang sangat besar.29 

Data sangat berperan apabila dapat dikelola secara baik dan benar untuk 

meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Sensus yang dilakukan oleh 

pemerintah dari waktu ke waktu tujuan utamanya juga untuk dapat 

memberikan gambaran data terkait dan lengkap. Dari data yang dianalisa itu, 

pemerintah dapat menentukan kebijakan ekonomi yang tepat dan besar 

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup, pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Data yang bisa diperoleh oleh pemerintah dari penggunaan teknologi 

informasi mungkin hasilnya dapat lebih signifikan dan selalu up to date, 

walau mungkin saat ini dari segi keilmuan statistika masih dapat 

diperdebatkan, namun dari segi lain banyak perusahaan maupun pemerintah 

telah menggunakan fasilitas media sosial untuk berbagai kepentingan. Namun 

tujuan yang harus diutamakan bukan untuk memata-matai masyarakat 

terutama dalam kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, bahkan 

                                                           
29I.B.R. Supancana, Kerangka Regulasi Dalam Rangka Menata Internet Banking di Indonesia, 

diakses melalui 

http://202.134.5.138:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_analysis.thread_view/ThreadID=1215#top

>, tanggal 10 Mei 2018, pukul 12.30 WIB  

http://202.134.5.138:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_analysis.thread_view/ThreadID=1215#top
http://202.134.5.138:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_analysis.thread_view/ThreadID=1215#top
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mengkritik pemerintah, namun semata-mata untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Namun di sisi lain penggunaan data yang tidak sesuai peruntukkannya 

dan dilakukan tanpa izin dari penggunanya juga menimbulkan dampak 

hukum. Dampak hukumnya dapat yang bersifat masif dan merugikan maupun 

dampak yang sampai saat ini tidak secara sadar dan langsung dirasakan oleh 

pemilik data pribadi tersebut.  

Privasi merupakan suatu hal yang sangat vital bagi individu maupun 

lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu lain 

atau lembaga lain. Kelalaian dalam menyampaikan atau menyimpan 

informasi yang memiliki nilai confidential30 dan rahasia akan berpotensi 

menyebabkan kerugian baik material maupun non-material. 

Pengertian privacy yang dikutip dalam buku Data and Goliath oleh 

Bruce Schneier menyebutkan sebagai berikut:31 

“Privacy is an inherent human right, and a requirement for maintaining 

the human condition with dignity and respect. It is about choice, and 

having the power to control how you present yourself to the world. 

Internet ethnographer Danah Boyd puts it this way: “Privacy doesn’t 

just depend on agency; being able to achieve privacy is an expression 

of agency.” When we lose privacy, we lose control of how we present 

ourselves. We lose control when something we say on Facebook to one 

group of people gets accidentally shared with another, and we lose 

complete control when our data is collected by the government.” 

 

Dalam perkembangan terbaru, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa telah mengadopsi Resolusi 68/167 tentang perlindungan hak 

                                                           
30“Confidential: Intrusted with the confidence of another or with his secret affairs or purposes; 

intended to be held in confidence or kept secret done in confidence” dikutip dari Black’s Law 

Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence (Sixth 

Edition), West Group, USA, 1991, halaman 206 
31Bruce Schneier, op.cit., halaman 148 
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atas privasi di era digital.32 Salah satu klausulnya menegaskan bahwa hak 

yang sama bagi setiap orang saat mereka offline juga harus dilindungi saat 

mereka online, termasuk hak atas privasi mulai menguat seiring dengan makin 

meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet dalam beberapa 

tahun terakhir. 

Privasi dan anonimitas dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang 

biasa dilakukan, namun tidak demikian halnya pada saat beraktivitas melalui 

internet, sebagai contoh, ketika masyarakat menggunakan media sosial. 

Tanpa disadari, pada saat surfing website, chatting, dan e-mail sekalipun, 

sebagian dari identitas diri pribadi dapat diketahui oleh pengelola service yang 

bersangkutan atau bahkan dalam hal terjadinya breach, data pribadi bisa saja 

jatuh ke tangan orang lain. 

Bruce Schneier juga menambahkan bahwa apa yang dipikir mengenai 

interaksi dan percakapan selama ini adalah bersifat sementara. Namun hal 

tersebut telah berubah. Sebagaimana yang disebutkannya bahwa: 

“Companies have fewer face-to-face meetings. Friends socialize online. 

My wife and I have intimate conversations by text message. We all 

behave as if these conversations were ephemeral, but they’re not. 

They’re saved in ways we have no control over. On the record 

conversations are hard to delete. Oliver North learned this way back in 

1987, when messages he thought he had deleted turned out to have been 

saved by the White House PROFS Notes system, an early form of e-mail. 

Bill Gates learned this a decade later, when his conversational e-mails 

were provided to opposing counsel as part of Microsoft’s antitrust 

litigation discovery process. And over 100 female celebrities deleted-

were stolen from their iCloud accounts and shared further and wider 

than ther had ever intended.”33 

 

                                                           
32Tim Privacy International dan ELSAM, Privasi 101: Panduan Memahami Privasi Perlindungan 

Data dan Surveilans Komunikasi, Elsam, Jakarta, 2015, halaman 5 
33Bruce Schneier, op.cit., halaman 150 
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Beberapa contoh kasus pelanggaran telah muncul di Amerika Serikat, 

diantaranya adalah kasus Amazon Web Services (AWS). AWS adalah 

perusahaan yang menawarkan berbagai layanan cloud computing yang 

memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis 

data yang mencakup berbagai data pribadi seperti data keuangan, pembayaran 

dan data pribadi lainnya serta menjanjikan keamanan data pelanggan. Namun 

demikian, di dalam Service Level Agreement (SLA) mereka terdapat klausul 

yang menyatakan bahwa “AWS berhak untuk menolak layanan, 

menghentikan akun, menghapus, dan mengubah secara sepihak”.34  

Selain itu, sebagai contoh lain ialah Facebook. Facebook selaku media 

sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia mempunyai tanggung 

jawab besar dalam melindungi pengguna terkait penyalahgunaan data. 

Melalui Privacy Policy dan Statement of Rights and Responsibilities 

Facebook melindungi hak-hak dari pengguna, serta mengatur kewajiban dari 

Facebook selaku penyedia sistem elektronik untuk mewujudkan kondisi yang 

aman dari penyalahgunaan data pribadi yang mungkin saja akan terjadi. 

Pengguna yang terdaftar dan sudah memiliki akun di media sosial Facebook 

menyetujui perjanjian yang disebut Statement of Rights and Responsibilities 

dengan Facebook selaku penyedia sistem elektronik terkait dengan data 

pribadi. 

Pelanggaran atau kebocoran data pribadi tidak hanya terjadi di luar 

Indonesia, di Indonesia sendiri ada berbagai kasus kebocoran data pribadi 

yang terjadi melalui kebocoran data pada media sosial. Selain kebocoran data 

                                                           
34Informasi diakses melalui http://epic.org/privacy/cloudcomputing/, tanggal 29 September 2017, 

pukul 11.00 WIB 

http://epic.org/privacy/cloudcomputing/
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Facebook dengan Cambridge Analytica, media sosial lainnya yang telah 

terjadi kebocoran data pengguna adalah Twitter. Ratusan juta data pengguna 

Twitter diketahui mengalami kebocoran. Hal tersebut diketahui ketika Twitter 

menemukan bug yang bisa membuat kata sandi jutaan pengguna media sosial 

ini.  Akibat masalah ini, Twitter langsung meminta kepada para penggunanya 

untuk mengubah kata sandi mereka demi keamanan data pribadi para 

pengguna Twitter. Hingga kini belum diketahui berapa banyak pengguna 

yang mengalami masalah ini. Namun Twitter sudah memperingatkan lebih 

dari 330 juta penggunanya untuk membuat kata sandi baru.35 

Perusahaan data LocalBlox mengumpulkan bahkan menciptakan profil 

dari individual menggunakan profil pengguna di platform seperti Facebook, 

LinkedIn, Twitter. Total ada 48 juta catatan informasi personal yang diambil 

dari sumber-sumber tersebut, serta sumber lainnya yang tidak disebutkan 

namanya. Parahnya lagi, data yang dipanen dari pengguna tidak disimpan di 

tempat yang aman. Hal tersebut ditemukan oleh Chris Vickery, pemburu 

kebocoran data dari UpGuard, firma peneliti keamanan siber. Data pengguna 

yang diambil di antaranya nama, alamat, tanggal lahir, riwayat LinkedIn, 

konten Twitter, dan informasi yang menunjukan kepribadian online 

seseorang. Data pribadi pengguna yang diambil tersebut dapat dijual ke agensi 

iklan dalam targeted marketing (pemasaran terarah).36 

Kebocoran data pengguna Google+ yaitu sebanyak 500.000 diduga 

mengalami kebocoran. Akibat dari kebocoran tersebut, ratusan aplikasi dapat 

                                                           
35Informasi diakses melalui https://techno.okezone.com/read/2018/05/04/207/1894452/twitter-

bocor-330-juta-data-pengguna-terancam, tanggal 24 Januari 2019, pukul 09.00 WIB 
36Informasi diakses melalui https://www.liputan6.com/tekno/read/3469329/tak-cuma-facebook-

data-pengguna-linkedin-dan-twitter-juga-bocor, tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.56 WIB 

https://techno.okezone.com/read/2018/05/04/207/1894452/twitter-bocor-330-juta-data-pengguna-terancam
https://techno.okezone.com/read/2018/05/04/207/1894452/twitter-bocor-330-juta-data-pengguna-terancam
https://www.liputan6.com/tekno/read/3469329/tak-cuma-facebook-data-pengguna-linkedin-dan-twitter-juga-bocor
https://www.liputan6.com/tekno/read/3469329/tak-cuma-facebook-data-pengguna-linkedin-dan-twitter-juga-bocor
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mengakses data pengguna, termasuk pekerjaan, umur, dan informasi lokasi. 

Data pengguna yang bocor ini dikarenakan adalah error yang membuat 

pengguna menghubungkan profil Google+ mereka pada aplikasi lain. Error 

tersebut mengakibatkan rincian informasi lebih dari 500.000 orang dapat 

diakses oleh aplikasi tersebut, meski pengguna Google+ sudah men-setting 

datanya tetap private. Google mengungkapkan setidaknya ada 438 aplikasi 

eksternal, seperti games dan kuis online, yang menerima kebocoran ini.37 

Harus diakui, kehidupan online dewasa ini semakin rentan, tidak hanya 

terhadap hacker dan malicious software, tetapi juga terhadap pengintaian, 

pelacakan, pemantauan, dan profiling oleh negara dan ‘pebisnis’. Dalam hal 

ini peran negara sangat dibutuhkan untuk melindungi privasi dari masyarakat 

tersebut. 

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan 

merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.38 Sebagaimana yang 

sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), namun sekarang 

telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Makna Indonesia 

sebagai negara hukum tersebut bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara 

Indonesia.  

                                                           
37Informasi diakses melalui http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/09/google-segera-tutup-google-

diduga-ada-kebocoran-data-500000-pengguna, tanggal 24 Januari 2019, pukul 11.00 WIB 
38Pasal 1 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/09/google-segera-tutup-google-diduga-ada-kebocoran-data-500000-pengguna
http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/09/google-segera-tutup-google-diduga-ada-kebocoran-data-500000-pengguna
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Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan 

panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik 

ataupun ekonomi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, 

hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di 

Amerika Serikat menjadi jargon the Rule of Law, and not of Man. Yang 

sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan 

orang. Dalam buku Plato yang berjudul Nomoi yang kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar bagaimana 

ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman 

Yunani Kuno.39 Dalam kaitan ini, Jimly Asshiddiqie juga mendefinisikan 

bahwa yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai 

sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari 

skenario yang mengaturnya.40 

Dalam kerangka ‘the rule of law, not of man’ itu, diyakini adanya 

pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of 

law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintahan (equality of law), 

dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan 

praktik (due process of law) atau dapat dikatakan sebagai negara hukum, 

Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya di dunia 

yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, 

                                                           
39A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Pengantar Studi Hukum 

Konstitusi), Nusa Media, 2009, halaman 6 
40Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses melalui  

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, halaman 2, 

tanggal 25 Februari 2018 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
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mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan 

tidak memihak. 

Selain itu, Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare 

state), dan kesejahteraan Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin dalam 

konstitusi, yaitu UUD 1945. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Alinea ke-

IV UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan pembentukan suatu pemerintah 

negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum.41 

Prinsip Welfare State yang terdapat dalam UUD 1945, menurut Jimly 

Asshidiqie konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi 

(economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial (social constitution). 

Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur 

dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang 

lazim ditemui pada negara-negara sosialis.42 Model ini menekankan bahwa 

negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan 

penyelenggaraan jaminan sosial (social security), meskipun dalam 

operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. UUD 1945 

mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.43 

                                                           
41Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
42Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 

2005, halaman 124 
43Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Konsepsi negara hukum dan negara kesejahteraan dalam 

perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi HAM dan demokrasi.44 

Sebagai negara hukum dan kesejahteraan, Indonesia harus melindungi hak-

hak asasi dari masyarakat termasuk privasi warga negaranya. Penerapan 

hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam 

Pancasila, merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas manusia dan 

masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern. 

Berdasarkan Gustav Radburch setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan/asas 

hukum, yaitu kepastian (certainty), keadilan (justice), dan kemanfaatan 

(utility). Keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal 

ini sesuai dengan hakikat atau ontologi hukum itu sendiri, bahwa hukum 

dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni 

pengaturan kepentingan-kepentingan yang tidak saling bertentangan dengan 

seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang 

menjadi bagiannya. Kepastian hukum atau rechtssicherkeit, adalah sesuatu 

yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan mejadi publik. 

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.45 Sementara itu, 

asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, 

dimana asas ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu 

                                                           
44Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, 

halaman 152 
45Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2010, halaman 292 
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kepada masyarakat, pendeknya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan 

masyarakat.  

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal 

mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi 

seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak 

asasinya demi kesejahteraan hidup bersama.46 Karena Indonesia merupakan 

negara hukum, dalam kaitannya dengan perlindungan HAM, Negara 

Republik Indonesia harus mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan 

kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan 

tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan 

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 

kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.47 

Kedua konsep bernegara yaitu rechsstaat dan welfare state sebagaimana 

yang telah diuraikan di awal juga harus saling terkait karena untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kepastian dan keadilan 

hukum. Dalam kaitannya ini negara wajib memberikan perlindungan melalui 

payung hukum mengenai perlindungan data pribadi/privasi masyarakat 

Indonesia guna mencapai kesejahteraan sebagaimana yang digariskan dalam 

Pembukaan UUD 1945. 

Terkait hak privasi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto 

Budhijanto, bahwa perlindungan terhadap hak-hak privasi atau hak-hak privat 

akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara 

                                                           
46Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007, 

halaman 103 
47Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk 

melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan 

toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi 

kekuasaan pemerintah.48 

Mengenai data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (“UU ITE”) merupakan acuan dan referensi utama dalam 

menjawab permasalahan perlindungan informasi/data pribadi di Indonesia. 

Namun dalam aturan ini tidak mengatur hal-hal detil terkait data pribadi. 

Data pribadi sebagaimana diatur dalam Penjelasan UU ITE adalah 

bagian dari hak privasi (privacy rights). Hak privasi yang dimaksud 

mengandung arti hak untuk menikmati kehidupan privasi dan bebas dari 

segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain 

tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi 

tentang kehidupan privasi dan data seseorang.49 Selanjutnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Elektronik dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 27 memberi definisi 

data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan 

dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.50 

Hak privasi seseorang sesungguhnya telah dilindungi oleh Deklarasi 

Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 12, 

                                                           
48Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & 

Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 4 
49Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 26 ayat (1)  
50Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LN No. 189 Tahun 2012, 

TLN. No. 5348, Pasal 1 angka 27 
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sebagaimana yang diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 G 

ayat (1) yang menyatakan “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.51 

Hak dari pengguna media sosial yaitu the right of privacy. Pengertian 

the right of privacy menurut Black’s Law Dictionary adalah “the right to be 

let alone; the right of a person to be free from unwarranted publicity; and 

right to live without unwarranted interference by the public in matters with 

which the public is not necessarily concerned.”52 Namun, privasi adalah suatu 

derogable rights yaitu hak yang dapat dikurangi, sebagai contoh dimana suatu 

pihak pada saat tertentu demi kepentingannya harus membuka atau 

mengungkap privasi seseorang. 

Kemampuan teknologi informasi dan semua keuntungannya dalam 

mempermudah pengumpulan, pemrosesan dan pengiriman informasi, tidak 

sulit untuk memperkirakan pengaruh yang luas dalam konteks kehidupan 

pribadi para individu. Kemungkinan bahwa teknologi menyediakan banyak 

informasi yang sedemikian terperinci tentang individual, dengan atau tanpa 

persetujuan mereka, tampak menganggu apabila dilihat dari sedemikian besar 

konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh kekuatan tersebut apabila 

diaplikasikan dengan cara yang salah. Kebebasan yang dijamin oleh undang-

undang, kesenangan dan keasyikan pribadi yang tidak terkekang akan menjadi 

                                                           
51Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
52Black’s Law Dictionary, op.cit., halaman 829 
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rentan di depan orang-orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan 

menguasai teknologi baru bila batasan penggunaan yang tepat tidak 

didefinisikan, dan penyalahgunaannya dihentikan. Sebagaimana yang ditulis 

Garfinkel sebagai berikut: 

“Masalah yang berkenaan dengan kata ‘privasi’ ini adalah bahwa kata 

ini tidak cukup untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Privasi 

tidak hanya sekedar menyembunyikan sesuatu. Privasi adalah tentang 

kepemilikan, otonomi dan integritas. Saat kita bergerak memasuki ke 

dunia terkomputerisasi abad ke 21, privasi akan menjadi salah satu hak 

sipil yang paling penting. Tetapi hak privasi ini bukan berarti hak bagi 

orang-orang untuk menutup pintu dan menangkup tirai jendelanya, 

mungkin karena mereka ingin menggunakanyya untuk melakukan 

sesuatu yang haram atau illegal. Hak privasi adalah hak untuk seseorang 

untuk mengendalikan bagian mana dari detail tentang kehidupan mereka 

yang akan tetap tersembunyi dan mana yang diperbolehkan keluar… 

Sekarang ini, lebih banyak dari sebelumnya, kita sedang menyaksikan 

pengikisan privasi pribadi dan kebebasan yang dilakukan setiap hari. 

Kita adalah korban perang privasi yang sedang dilakukan oleh penyadap 

pemerintah, pemasar bisnis, dan tetangga yang menganggu... Kita 

mengetahui bahwa privasi kita diserang. Masalahnya adalah kita tidak 

tahu bagaimana membalasanya.”53 

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang ini telah 

mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan 

penganalisaan data dimana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya, 

sehingga hak privasi telah berkembang untuk merumuskan hak untuk 

melindungi data pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Human 

Rights Committee General Comment No. 16 on the Rights to Respect of 

Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and 

Reputation.54 

                                                           
53Simson Garfinkel, Database Nation: The Death of Privacy in the 21st Century, O’Reilly & 

Associates, 2000, dikutip dalam Worth Thinking About: The Meaning of Privacy, NewsScan Daily, 

7 Februari 2000 
54Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan 

Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Yustisia, Vol. 

5 No. 1, 2016, halaman 25 
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Dalam konteks Indonesia, perlindungan privasi sebenarnya sudah 

dikenal lama. Setidaknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti 

larangan untuk membuka surat-surat,55 juga larangan memasuki 

tanah/properti pribadi,56 dan tindak pidana lain yang terkait dengan kejahatan 

jabatan.57 Meski telah lama ada, namun perlindungan hak atas privasi 

belumlah menjadi bagian dari perlindungan yang diberikan oleh Konstitusi. 

Seiring dengan urgensi tentang perlindungan data pribadi, pemerintah saat ini, 

telah membuat naskah akademik tentang data pribadi dan Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).58 

Sebagai perbandingan dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki 

kesamaan geografis dengan Indonesia yang mana membuat Indonesia dan 

Malaysia bergabung dalam Asean Free Trade Area (AFTA), di mana efek 

dari kesepakatan AFTA sendiri adalah untuk mewujudklan suatu kawasan 

bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan 

regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu praktik bisnis yang 

profesional dari setiap negara anggota AFTA.59 

Data dari United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) tentang perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di 

                                                           
55Lihat Pasal 431 KUHP 
56Lihat Pasal 167 ayat (1) KUHP 
57Lihat Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan 
58Informasi  diakses melalui http://business-law.binus.ac.id/2017/06/16/beberapa-catatan-tentang-

ruu-data-pribadi/, tanggal 3 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB  
59Asian Free Trade Area, diakses melalui http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA, tanggal 

22 Januari 2019 pukul 13.56 WIB 

http://business-law.binus.ac.id/2017/06/16/beberapa-catatan-tentang-ruu-data-pribadi/
http://business-law.binus.ac.id/2017/06/16/beberapa-catatan-tentang-ruu-data-pribadi/
http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA
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negara-negara ASEAN menyebutkan bahwa masalah perlindungan data 

pribadi di Indonesia baru sebagian yang diatur, sedangkan Singapura dan 

Malaysia telah memiliki pengaturan akan perlindungan data pribadi yang 

lengkap.60 

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki 

hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat 

kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak 

untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk 

melakukan hal tersebut. Hukum perlindungan data secara umum juga 

mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data 

pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang 

sesuai dengan syarat yang ditentukan.61 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih 

mendalam dan komprehensif tinjauan teoritis perlindungan dan penggunaan 

data pribadi dalam media sosial, serta payung hukum terhadap perlindungan 

data pribadi tersebut apabila terjadi kebocoran informasi yang menimbulkan 

kerugian pada masyarakat pengguna media sosial. Hal-hal tersebut mendasari 

penulis untuk membuat penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul 

“Kajian Teoritis Pengaturan Mengenai Data Pribadi dalam Media 

Sosial”. 

1.2. Rumusan Masalah 

                                                           
60UNCTAD, Review of E-Commerce Legislation Harmonization in the Association of Southeast 

Asian Nations, halaman xi 
61Informasi diakses melalui http://www.privacyinternational.org, tanggal 5 Oktober 2017, pukul 

11.00 WIB 

http://www.privacyinternational.org/
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah yang 

akan menjadi fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan data pribadi 

masyarakat pengguna media sosial di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaturan yang ideal untuk perlindungan data pribadi 

pengguna media sosial di Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan data 

pribadi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana hukum Indonesia dapat 

melindungi hak privasi atas data pribadi pengguna media sosial. 

3. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi yang ideal dan 

komprehensif bagi pengguna media sosial dalam menggunakan media 

sosial dalam kegiatan sehari-harinya. 

1.4. Orisinalitas Penelitian 

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, penulis 

telah melakukan pencarian mengenai disertasi yang mengangkat tema yang 

sama dengan penulis yaitu mengenai perlindungan data pribadi, namun 

sampai saat ini penulis belum menemukan disertasi yang mengangkat tema 

yang sama dengan penulis. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat dalam bidang 

pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum cyber. Penelitian 
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hukum ini juga sangat erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia, 

dikarenakan masyarakat Indonesia tidak lepas dari internet dan social media 

dalam kesehariannya. Penelitian ini juga akan meningkatkan awareness para 

pelaku internet, pengguna, pembuat kebijakan dan pihak-pihak lain untuk 

mengetahui dan meningkatkan pengetahuan serta perlindungan atas data 

pribadi mereka dalam media sosial. Sehingga dapat dihindari penyalahgunaan 

data pribadi tersebut, baik penyalahgunaan yang sifatnya disengaja maupun 

tidak, baik yang untuk kepentingan ekonomi, maupun secara luas masuk 

dalam perlindungan data pribadi yang akan disalahgunakan untuk 

kepentingan negara lain baik secara ekonomi, politik maupun keamanan. 

1.6. Sistematika Penelitian 

Susunan hasil penelitian akan disajikan sebagai berikut: 

BAB I 

Berisikan mengenai latar belakang penelitian hukum ini dilakukan. Latar 

belakang ini berisikan mulai dari latar belakang yang bersifat filosofis hingga 

latar belakang yang berbentuk konkret. 

BAB II 

Bab ini akan menguraikan tentang hak privasi atas data pribadi, media sosial, 

dan perlindungan data. Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai 

landasan teori serta pengertian hak privasi atas data pribadi, media sosial, 

bagaimana kaitannya dengan hak asasi manusia, dan filosofi dibalik 

perlindungan data pribadi individu. 

BAB III 
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Bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, serta 

metode analisis data. 

BAB IV 

Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan yang ada di 

dalam BAB I. Dalam bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

sehingga akan diperoleh informasi dan pengetahuan dari jawaban tersebut. 

BAB V 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian terhadap masalah yang dikemukakan dengan penelitian yang 

ditemukan di lapangan, serta saran yang dipergunakan dan berhubungan 

dengan pembahasan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


