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Ringkasan Eksekutif
Pada pekan ketiga Februari 2021, perkembangan pembicaraan mengenai revisi Undang–
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di media sosial lebih banyak
didominasi oleh akun-akun media online yang bersifat netral.

Pembicaraan masyarakat seputar isu ini naik saat Presiden Jokowi mengeluarkan
pernyataan mengenai rencana revisi “pasal-pasal karet” dalam UU ITE yang dianggap
merugikan masyarakat. Pembicaraan ini dilakukan oleh warganet dengan ikut
mengomentari unggahan akun-akun media daring yang memuat pemberitaan terkait isu
tersebut.

Terdapat dua kelompok pembicaraan yang muncul pada jagat cuit, yaitu kelompok kritis
terhadap revisi UU ITE, yang terdiri dari kelompok pendukung partai Partai Keadilan
Sejahtera dan para pegiat sosial, serta kelompok pendukung pemerintah.
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Kelompok kritis terhadap
revisi UU ITE (Pendukung
PKS dan Aktivis) | 54% 

Kelompok
Pendukung
Pemerintah| 24%

Amplifikasi isu revisi UU 
ITE didominasi oleh media 
online yang netral.
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53.545 4.476

Total Unggahan Total Replies Akun yang Paling Banyak Dicuitkan Ulang

• Pernyataan Jokowi  
mengenai revisi pasal karet

yang merugikan rakyat
• Kapolri : Pelapor UU ITE 

harus korban langsung

Trendline(#10) #KebebasanDikebiri

Koalisi Masyarakat Sipil
mendesak pemerintah untuk
merevisi pasal bermasalah

pada UU ITE

• Soal Pedoman UU ITE, PD Usul
Tersangka yang Terlanjur Ditahan

Dibebaskan
• Kapolri Listyo Sigit Prabowo 

mengeluarkan surat edaran tentang
proses hukum terhadap pelanggaran

UU ITE yang mengutamakan
pendekatan restoratif

(#1) 
#StopBelaManipulator

Agama

(#4) UU ITE
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TRENDLINEJagat Tagar TRENDLINENarasi dan Isu

• Pada jagat tagar yang terbentuk, dapat
dilihat bahwa isu ini banyak
menggunakan akun media online Tempo
dan Kumparan sebagai landing page
percakapan.

• Selain menggunakan akun media online,
beberapa dari tagar-tagar ini banyak
dinaikkan oleh akun-akun program
follback dan promotor.

• Tagar #StopBelaManipulatorAgama
(#1), UU ITE (#4) dan
#KebebasanDikebiri (#10) merupakan
tagar-tagar yang naik 10 besar trending
topik Indonesia saat isu ini dibicarakan.
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TRENDLINEJagat Kata TRENDLINENarasi dan Isu

Revisi UU ITE dianggap hanya untuk
menyelamatkan Abu Janda dan kelompok
pendukung pemerintah lainnya.

Pegiat sosial cenderung mendesak untuk
merevisi pasal-pasal karet di UU ITE.

Revisi diharapkan mampu memenuhi rasa 
keadilan masyarakat dari berbagai
kelompok.

Beberapa warganet turut membicarakan
kembali kasus Ustadz Maher yang 
dianggap menjadi korban dari pasal karet
undang-undang tersebut.




