
@AssyariAbdullah Assyari Abdullah, S.Sos., M.I.Kom.



PRIVASI DALAM CYBER SPACE & MASS MEDIA

4th Meeting





Etimologi

• Privasi sebagai terminologi tidaklah berasal dari akar
budaya masyarakat Indonesia. Samuel D Warren dan Louis D
Brandeis menulis artikel berjudul “Right to Privacy” di
Harvard Law Review tahun 1890. Mereka seperti hal nya
Thomas Cooley di tahun 1888 menggambarkan Right to
Privacy sebagai Right to be Let Alone atau secara sederhana
dapat diterjemahkan sebagai hak untuk tidak di “usik”
dalam kehidupan pribadinya



Donnald M 
Gillmor

• Hak atas Privasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari setiap orang
untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dimasuki
dan dipergunakan oleh orang lain (Donnald M Gillmor, 1990 : 281).

Privacy Tort. 

• Setiap orang yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk
mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah Privacy Tort.

Catatan
William

• William Prosser yang pada tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya
terhadap 300 an gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan
Prosser atas bentuk umum peristiwa yang sering dijadikan dasar gugatan
Privasi yaitu dapat kita jadikan petunjuk untuk memahami Privasi terkait
dengan media

Terminologi



NBC TV

• Tahun 2000, televisi NBC menyiarkan secara detil proses 
screening tes kanker payudara

ABC TV

• Juga pada tahun yang sama, televisi ABC menyiarkan
secara langsung seorang wanita menjalani proses
persalinan

Mass Media

• pada saat kasus Clinton mencuat, media di AS bahkan menjelaskan
secara detil pengakuan sumber tentang penggambaran penis sang
presiden, bahkan dalam bentuknya ketika organ tersebut "in action".





Menurut Louis Alvin Day dalam bukunya yang berjudul "Etics in
Media Communication, [2006:132], mengatakan bahwa Invasi
privasi oleh media meliputi spektrum yang luas, mulai dari
reporter, hingga pengiklan. Pengiklan mengubah persoalan etik
menjadi persoalan ekonomi. Dalam kondisi persaingan media
yang makin ketat, proses invasi tersebut merupakan hal yang
tak dapat dihindari. Namun demikian, tetap saja hal tersebut
menimbulkan dilema antara media dan audiensnya.



Bentuk-Bentu Privasi



Intrusion

Intrusion

• yaitu tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal 
seseorang tanpa diundang atau tanpa ijin yang bersangkutan

• Tindakan mendatangi dimaksud dapat berlangsung
baik di properti pribadi maupun diluarnya

Kasus

• Kasus terkait hal ini pernah diajukan oleh Michael Douglas dan istrinya
Catherine Zeta Jones yang mempermasalahkan photo pesta perkawinan
mereka yang diambil tanpa ijin oleh seorang Paparazi..

• Kegusaran Douglas timbul karena sebenarnya hak eksklusif pengambilan
dan publikasi photo dimaksud telah diserahkan kepada sebuah majalah
ternama





Public disclosure of embarrassing private facts

• yaitu penyebarluasan informasi atau fakta-fakta 
yang memalukan tentang diri seseorang.

• Penyebarluasan ini dapat dilakukan dengan tulisan 
atau narasi maupun dengan gambar

Kasus

• dalam kasus penyanyi terkenal Prince vs Out Magazine, Prince
menggungat karena Out Magazine mempublikasi photo setengah
telanjang Prince dalam sebuah pesta dansa.

• Out Magazine selamat dari gugatan ini karena pengadilan berpendapat bahwa
pesta itu sendiri dihadiri sekitar 1000 orang sehingga Prince dianggap cukup
menyadari bahwa tingkah polah nya dalam pesta tersebut diketahui oleh banyak
orang.





Publicity which places some one false light in the 
public eye

• publikasi yang mengelirukan pandangan 
orang banyak terhadap seseorang

Kasus

• Clint Eastwood telah menggugat majalah The National Enquirer 
karena mempublikasi photo Eastwood bersama Tanya Tucker 
dilengkapi berita “Clint Eastwood in love triangle with Tanya Tucker”

• Eastwood beranggapan bahwa berita dan photo tersebut 
dapat menimbulkan pandangan keliru terhadap dirinya





Appropriation of name or likeness 

•penyalahgunaan nama atau
kemiripan seseorang untuk
kepentingan tertentu

Kasus

• Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambilan
keuntungan sepihak atas ketenaran seorang selebritis. Nama
dan kemiripan si selebritis dipublisir tanpa ijin





Kenapa Privasi Penting…?



Kenapa Privasi Penting…?

Intrusion

• Privasi memberikan kemampuan untuk menjaga
informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar
pembentukan otonomi individu

• Privasi dapat melindungi dari cacian dan ejekan orang lain, khususnya dalam
masyarakat dimana toleransi masih rendah, dimana gaya hidup dan tingkah
laku aneh tidak diperkenankan. Pecandu alkohol, kaum homoseksual,
penderita AIDS adalah contoh nyata

Kasus

• Privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Semakin
banyak orang tahu tentang diri kita semakin berkurang kekuatan kita untuk
menentukan nasib kita sendiri. Contoh peredaran video mesum Yahya Zaini dan
Maria Eva, dimana rekaman tersebut sejatinya merupakan privasi dari keduanya

• Privasi



Kenapa Privasi Penting…?

• Privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya
interaksi sosial. Berbagai regulasi yang mengatur
penyusupan membuktikan bahwa privasi penting bagi
interaksi sosial. Begitu juga regulasi yang mengatur soal
pemakaian lensa tele

• Privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Sebagaimana
slogan yang berbunyi "pengetahuan adalah kekuatan", maka privasi
menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pada satu sisi
pemerintah memiliki privasi berupa rahasia negara yang tidak boleh
dibuka dalam kondisi tertentu, pada sisi lain masyarakat juga memiliki
privasi sehingga penguasa tidak berlaku semena-mena.



Kenapa Privasi Penting…?

Intrusion

• Privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi
yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu
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masyarakat dimana toleransi masih rendah, dimana gaya hidup dan tingkah laku
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• Privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Berbagai
regulasi yang mengatur penyusupan membuktikan bahwa privasi penting bagi
interaksi sosial. Begitu juga regulasi yang mengatur soal pemakaian lensa tele



Tipe Privasi



Tipe Privasi

Bodily or physical privacy

•  provides a space in which the body can exist, function and 
move, free from physical intrusions

Mental or communicational privacy

•  allows a person to be alone with their thoughts and feelings, 
wishes and desires, to keep written or electronic records of them
and to communicate them to selected other people

Informational privacy

•  nomor rekening, jumlah tabungan, PIN ATM, gaji. (Andrew 
Belsey, 1992:62)



Apakah urusan privat boleh dipublikasikan?





Etika Publikasi

Dalam situasi tertentu wilayah privat dapat masuk ke wilayah 
publik, dengan ketentuan:

diketahui dan mendapat ijin dari orang yang bersangkutan

menyangkut kepentingan public. Pelanggaran terjadi apabila terdapat 
unsur paksaan dan tanpa konfirmasi ijin, melanggar norma

Pelanggaran terjadi apabila terdapat unsur paksaan dan tanpa konfirmasi 
ijin, melanggar norma



Pelanggaran Publikasi di Media



Privasi dijadikan informasi (gosip)

Video Pribadi Artis Liputan Perselingkuhan/Cerai Liputan Kamar Artis



Mengutip pendapat ahli--Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D.
yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan--gosip
merupakan pesan atau selentingan yang pada dasarnya disukai
orang karena memenuhi naluri primitif manusia, yaitu untuk
tertarik pada misteri, drama, konflik, dan sensualitas



Privasi dijadikan Hiburan

Supertrap Episode  WC 
umum

Contoh Kasus Lain..?





Ruang Publik dijakan Ruang Private

KUIS Kebangsaan Live Nikah Rafi & Gigi Live Tuangan JUPE & Gaston



PRIVASI DI CYBER SPACE



Pencurian informasi melalui e-mail

• Umumnya e-mail setelah meninggalkan komputer pengirimnya akan
berjalan dari satu server jaringan ke yang lain sampai menuju ke
penerimanya dimana hacker dapat mencegat pesan sampai ke tujuan.
Hacker menggunakan bermacam ragam kiat untuk membajak e-mail
yang berlalu lalang di antara server-walaupun server tersebut dilindungi
firewall

Mematai-matai Email

• Masalahnya pengiriman melalui e-mail adalah begitu mudah
seseorang untuk mencegat pesan tersebut sebelum sampai ke
tujuan dimana kita tidak dapat tahu apakah pesan tersebut
langsung sampai ke tujuan atau tidak



Kelemahan Browser

• Kesenjangan antara keamanan dan privasi di Internet terletak dalam
browser-nya sendiri. Baik Netscape Navigator dan Microsoft Internet
Exprorer mempunyai peranti yang memungkinkan situs Web mencapai
harddisk PC Anda dan menjalankan sebuah program.

Serangan Spam dan Cookie

• Cookies adalah potongan informasi dalam bentuk file teks yang
disimpan oleh browser di dalam komputer yang anda gunakan.
Situs ini memanfaatkan cookies untuk mempercepat navigasi
dan mengingat informasi personal mengenai diri anda, sehingga
anda tidak harus selalu memasukkan hal yang sama setiap kali
mengunjungi situs ini
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Spyware dan Cookie

• Spyware adalah sofware yang terinstall dalam suatu jaringan yang
dapat berfungsi untuk memata matai aktivitas komputer dalam jaringan
secara diam diam. Pengawasan dengan spyware sifatnya sangat
mengganggu privasi karena ia dapat mengetahui seluruh aktivitas yang
kita lakukan didepan komputer. Dengan spyware seseorang dapat
mengetahui aktivitas komputer lain didalam jaringan baik saat browsing
maupun tidak. Beberapa diantara software ini yang telah dipasarkan
bahkan mampu mengetahui penggunaan tombol keyboard secara
mendetail.

Dan-lain-lain



Discussion
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Bahan Bacaan & Materi

Download Materi, Silabus & Bahan Bacaan

www.assyariabdullah.wordpress.com



Ada Pertanyaan..?
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