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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diera modern sekarang ini perkembangan dan kemajuan informasi dan 

teknologi sangat pesat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

memberikan suatu perubahan besar dalam komunikasi yang dilakukan oleh 

masyarakat diera modern. Perkembangan ini membawa banyak dampak 

seperti semakin mudahnya informasi yang didapat, memberikan berbagai 

hiburan dan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Banyak 

sekali berbagai macam aplikasi akibat perkembangan teknologi ini yang 

bermunculan, seperti instagram, twitter, youtube. Aplikasi tersebut biasa 

disebut media sosial.  

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya 

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat 

di seluruh dunia. 
1
 

Saat teknologi internet dan telepon seluler makin maju maka media 

sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses twitter misalnya, 

bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan 

sebuah telepon seluler. Begitu cepatnya orang bisa mengakes media sosial 
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mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya 

di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media 

sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional 

dalam menyebarkan berita-berita. 

Mulai dari kalangan orang tua sampai anak-anak, saat ini merupakan 

generasi yang tidak lepas dengan internet karena hal apapun ada dalam 

internet. Tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap 

kualitas dan kelayakan informasi-informasi yang dapat dengan mudahnya 

diakses oleh anak-anak bahkan oleh anak dibawah umur.
2
  

Dari sekian banyak media sosial yang paling cepat pertumbuhannya 

adalah twitter, dengan cepat mengambil perhatian masyarakat Indonesia, 

remaja bahkan anak, kebanyakan isi dalam twitter adalah hal-hal pribadi 

dimana seorang berbagi cerita, opini, aktivitasnya, kepada orang-orang 

pilihan.
3
 Twitter hanya membuat ruang 280 karakter bagi penggunanya untuk 

mengirim pesan. Jumlah pesan yang pernah diposting oleh pengguna 

ditampilkan dalam halaman profil pengguna, sehingga siapapun yang melihat 

bisa mengetahui jumlah postingnya. Selain itu twitter juga mempunyai yang 

namanya trending. Trending adalah kata yang sering diperbincangkan oleh 

warga twitter, biasanya berita atau kasus yang baru saja terjadi. Trending 

disetiap negarapun berbeda-beda.  
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Banyak keunggulan Twitter dibanding media sosial lain, salah satunya 

adalah keberadaan auto base atau menfess. Auto base merupakan sebuah akun 

yang memfasilitasi pengguna Twitter untuk mengirimkan pesan atau pun 

tweet secara anonim. Cara kerjanya adalah kita mengirimkan pesan ke 

akun base tadi dengan kode-kode tertentu, setelah itu pesan akan otomatis 

dipost tanpa mengetahui siapa pengirim tweet tersebut. 

Sejatinya base Twitter memiliki banyak manfaat seperti terbukanya 

ruang diskusi, berbagi informasi penting, maupun sekedar mencari seseorang 

untuk diajak saling mengikuti akun atau berteman. Mengirimkan tweet secara 

anonim merupakan sebuah kemewahan yang ditawarkan oleh akun-

akun base tersebut, khususnya bagi orang yang awalnya malu untuk 

mengungkap identitas aslinya. Namun sayangnya, hal tersebut dimanfaatkan 

negatif. Beberapa orang justru menggunakan base sebagai tempat untuk 

bergunjing, menyebar aib, diskriminasi yang berujung bullying massal di 

media sosial. 

Dimana hal tersebut tidak layak dikonsumsi. Hal ini tentunya 

memunculkan sebuah masalah dimana seharusnya ada suatu perlindungan 

hukum terkait twitter bagi konsumen.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen”
4

 maka dengan Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat ini seharusnya konsumen mendapatkan 

perlindungan yang nyata ketika sedang bermain twitter dengan cara 

mengklasifikasikan secara baik mengenai tweet yang ada sesuai umur pemilik 

akun. 

Sudah sepatutnya setiap orang baik masyarakat, maupun pemerintah 

melindungi hak konsumen termasuk dalam hal penggunaan media sosial 

twitter yang substansinya tidak sesuai. 

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik pada BAB VII pasal 27, pasal 28, pasal 29 juga 

menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan/atau tanpa hak 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, 

memiliki muatan perjudian, penghinaan, pemerasan dan atau pengancaman, 

berita bohong atau menyesatkan, kebencian atau permusuhan, serta ancaman 

kekerasan.  

Tidak bisa dipungkiri banyak di media sosial twitter yang 

menampilkan ciutan tweet yang tidak layak untuk dibaca karena konten atau 

substansi dalam tweet tersebut mengandung unsur bergunjing, menyebar aib, 

diskriminatif yang berujung bullying yang termasuk kategori perbuatan 

dilarang yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen. Sehingga 

dikhawatirkan konsumen cenderung akan menirunya dikemudian hari dan 

menganggap hal itu merupakan hal yang wajar dan semestinya. Sebagai 
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contoh tweet yang dibuat oleh selebtweet ternama yaitu Revina VT yang berisi 

pandangan Revina soal tubuh seseorang yang menganggu pemandangannya 

saat dia pergi ke tempat gym yang menurutnya kurang mengenakkan bahkan 

dia menulis sebagai polusi visual. Dia menuliskan bahwa orang tersebut 

terlalu percaya diri menggunakan sport bra dan celana pendek dengan kondisi 

kulit tubunya yang tidak mulus. Hal ini menuai pro kontra di masyarakat. 

Kontranya adalah orang merasa terdeskriminasi dengan pandangan tersebut. 

Hanya orang yang berkulit mulus yang dapat mengenakan sport bra sedangkan 

kulit yang tidak mulus dilarang mengenakannya karena mengakibatkan polusi 

visual. Padahal kita memiliki kebebasan untuk itu. Pronya yaitu menganggap 

tweet tersebut sebagai kebebasan berpendapat.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“KONSUMEN DAN MEDIA SOSIAL TWITTER : STUDI TENTANG 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN 

DISKRIMINATIF” 

 

B. Rumusan Masalah :  

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan 

diskriminatif  di media sosial twitter? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di 

atas, pembahasan mengenai Perlindungan Hukum  Bagi Konsumen Media 

Sosial Twitter memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan 

diskriminatif di media sosial twitter. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, manfaat dari 

penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap ilmu pengetahuan diberbagai bidang lainya. 

b. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

c. Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam intervensi 

pekerjaan hukum terhadap media sosial twitter. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian secara praktis menjelaskan bahwa penelitian ini 

bermanfaat untuk menjawab sumbangan pemikiran pemecahan 

permasalahan yang behubungan dengan berbagai bidang yang selaras 

dengan penelitian.  
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b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan terhadap masyarakat, bahwa media sosial twitter 

mempengaruhi konsumen secara langsung. 

c. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna secara 

terstruktur untuk memperbaiki permasalahan yang berdasarkan 

penelitian, serta melakukan cara terbaik untuk menyelesaikaan 

masalah dalam keadaan dilakukanya penelitian. 

 

E. Kerangka Penelitian 

Menurut Inosentius Samsul mendefinisikan konsumen adalah 

pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun 

diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.
5
 

Begitu juga dalam kategori konsumen, anak sebagai konsumen suatu 

produk yang berbasis digital atau online tetap harus mendapatkan 

pendampingan. Diera modern seperti saat ini hampir semua kegiatan 

dipermudah dengan adanya digital atau online. Salah satunya adalah berbagai 

macam aplikasi yang dapat diunduh secara gratis dimana saja, kapan saja dan 

oleh siapa saja. Aplikasi tersebut tentunya memiliki sisi positif dan negatif. 

Terhadap konsumen yang semestinya belum terjun dunia online tersebut akan 

menjadikan efek negatif tanpa pengawasan. Tidak adanya batasan umur untuk 

melakukan pengunduhan aplikasi tersebut yang menyebabkan anak dengan 

mudah mengaksesnya. Salah satunya media sosial twitter yang didalamnya 

terdapat konten yang bersifat diskriminasi. Sehingga anak akan dengan mudah 
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terpengaruh dan muncul dorongan dalam dirinya untuk melakukannya dengan 

lingkungan sekitar.   

Menurut Muhammad Darus Badrul Zaman menyebutkan konsumen 

dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan 

Belanda, yaitu “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara 

konkret dan riil.”
6
 

Konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 UUPK menyebutkan bahwa 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen 

diartikan tidak hanya sebagai individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan 

yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini 

konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan 

sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.
7
 

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia juga disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) yang berbunyi ”Setiap orang 

berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, 

tanpa diskriminasi.” dan Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang bebas 

memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-

hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib 
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melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan 

Diskriminasi dan Etnis juga menyebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi 

“Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib: 

a. memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang 

mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya 

secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi 

yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, 

dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat 

diskriminasi ras dan etnis; 

c. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, 

dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

Pasal 9 juga berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh 

perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

tanpa pembedaan ras dan etnis.” 

Selain itu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) 
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UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan 

atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menentukan 

bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan. 

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak juga 

disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Selain itu dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 

2 huruf b dijelaskan bahwa “mendapatkan perlindungan, meliputi 

perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk 

traffking,” 

Sedangkan anak sebagai konsumen merupakan setiap anak yang 

berpartisipasi dalam pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku 

usaha untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan melainkan untuk dipakai 
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manfaatnya, tetapi anak-anak kurang memiliki kemampuan dan ketrampilan 

kognitif dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 ayat (2) menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Sedangkan pengertian perlindungan konsumen sendiri menurut 

UU Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen.  

Dalam konteks media sosial, konsumen akan dilindungi atau hak hak 

nya dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 28 ayat (2) Setiap 

Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar 

golongan (SARA). 

 

F. Metode Penelitian  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, 

baik dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data sampai analisa datanya. 

Adapun metode penulisan dan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 
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Metode pendekatan pada penelitian ini didasarkan pada 

penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal 

(normatif) hal ini dikarenakan didalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang diundangkan dan 

dibuat oleh pejabat yang berwenang.
8
 Ini dilakukan sebagai bentuk 

konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum positif sebagai 

lembaga yang otonom yakni tidak ada hubungannya antar lembaga 

yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, hukum merupakan 

sistem yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh, hidup, dan 

berkembang pada sistem hukum itu sendiri.
9
 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai 

pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yakni khususnya dalam hal 

pengaturan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Media Sosial 

Twitter. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan  tentang 

bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan 

diskriminatif  di media sosial twitter. 
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3. Bentuk dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data 

sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan 

pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data 

tersebut berupa tweet atau tulisan dalam media sosial twitter yang 

mengandung unsur diskriminatif.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini akan 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan cara mencari dan mendalami tweet atau tulisan 

dalam media sosial twitter yang mengandung unsur diskriminatif.  

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah  

metode normatif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah 

diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum,doktrin hukum, 

dan teori hukum yang telah ada. 

Adapun metode menganalisisnya dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a. Mempelajari dari bahan pustaka dan perundang-undangan yang 

berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga doktrin serta 

teori hukum. 

b. Mempelajari obyek penelitian berupa tulisan atau tweet di media 

sosial twitter. 

c. Membandingkan premis mayor dan premis minor kemudian 

menarik kesimpulan apakah tweet atau tulisan yang ada di media 

social twitter telah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang 

ada. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah dalam mengetahui dan memahami penelitian ini, 

dalam penulisan ini, sistematika penyusunan terdiri dari empat bab, dimana 

satu bab dengan yang lainnya saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari 

sub-sub bab. maka sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut: 

BAB I  adalah Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II adalah Landasan Teori atau Tinjauan Pustaka yang akan  

menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan 

tinjauan umum tentang media sosial aplikasi twitter. 

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang sesuai atau tidaknya media 

sosial twitter terhadap Undang-Undang Perlindungan konsumen media sosial 

twitter. 
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BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan 

hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam 

penulisan skripsi ini. 

 

 


