
 

BAB I 

PENDAHULUAN   

 

A. Latar Belakang Masalah    

Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut sistem 

Demokrasi, artinya masyarakat indonesia bebas mengeluarkan pendapat, 

berekspresi dan juga berkreasi selama masih di dalam hukum yang berlaku di 

Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat kita yang pada 

umumnya belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan 

pendapat dan menyebarkan kebencian. Seiring kemajuan budaya, ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan seni, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat 

dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari 

segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma 

dan perbuatan penyelewengan. 

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai 

suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan 

manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh semua manusia, 

masyarakat, bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan 

hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. 

Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius, mengingat kerugian yang dapat 

ditimbulkannya atas dampak yang berakibat merugikan negara, masyarakat 

maupun individu.  
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Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat 

ini yaitu Ujaran Kebencian (Hate Speech), ujaran kebencian menurut Surat Edaran 

Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh 

suatu individu atau kelompok yang lain dalam bentuk penghinaan, pencemaran 

nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, mengahsut 

dan menyebarkan berita bohong kepada individu atau kelompok yang lain, dalam 

hal berbagai aspek seperti suku, ras, etnis, gender, kaum difabel (cacat), 

antargolongan, warna kulit, orientasi seksual, agama, aliran keagamaan, dan 

keyakinan. 

Di Indonesia kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh Polri, pada tahun 

2016 Polri telah menangani kasus kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

sebanyak 3.325 kasus dan angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, 

yang berjumlah hanya 1.829 kasus. Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, selama tahun 2017 Polri telah menyelesaikan kasus kejahatan Ujaran 

Kebencian (hate speech) sebanyak 2.018 kasus dan selesai pada tahun 2017. 

Dalam penanganan kasus tersebut mengenai tindak pidana hate speech (ujaran 

kebencian) yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan yaitu sebanyak 

1.657 kasus, atau naik 73,14% dibandingkan pada tahun 2016. Kemudian, hate 

speech dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus. 

Sedangkan hate speech dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus. 
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Seperti diketahui bahwa tahun 2017 tindak pidana cyber crime yang paling 

menonjol adalah pada kejahatan Saracen.1  

Kasus kejahatan yang terjadi selama tahun 2018 dari bulan Januari sampai 

Februari Polri telah menangkap sebanyak 18 tersangka, kasus yang di antaranya 

kasus penyebaran Berita Bohong (hoax) dan Ujaran Kebencian (hate speech). 18 

tersangka yang ditangkap tersebut, menurut Polri terdiri dari lima kasus di 

antaranya merupakan Berita Bohong terkait ulama dengan enam tersangka yang 

ditangkap. Kemudian, tiga kasus Ujaran Kebencian dan Berita Bohong terkait 

Presiden Jokowi. Selanjutnya, ada empat kasus Berita Bohong tentang Anggota 

Dewan dan Ketua Umum Partai Politik. Dan terakhir tiga kasus Ujaran Kebencian 

dan Berita Bohong kepada kelompok tertentu. Dan pada kasus ini ada lima orang 

tersangka yang ditangkap. 

Seperti contoh kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) yaitu Alfian 

Tanjung, terdakwa perkara Ujaran Diskriminasi dan Kebencian melalui media 

sosial, divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Surabaya, Rabu (13/12/2017). Tim pengacaranya langsung mengajukan banding 

atas vonis tersebut. Mantan dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka 

(Uhamka) Jakarta dianggap melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b butir 2 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis. 

Alfian Tanjung divonis dengan dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Dedi 

Fardiman. Vonis tersebut setahun lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum dari Kejari Tanjung Perak Surabaya yang menuntut tiga tahun penjara. 

                                                     
1
  http://m.detik.com/news/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-keben 

cian./  diakses tanggal 12 Maret 2018.  
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Juru bicara tim kuasa hukum Alfian Tanjung, Abdulah Alkatiri langsung 

mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Menurut dia, selain bukti yang 

dihadirkan tidak cukup dan pasal yang dikenakan juga kurang tepat. Sehingga 

pihak Alfian Tanjung mengajukan banding atas kasusnya yang akan mengajukan 

banding karena pasal yang dikenakan tidak tepat. Seharusnya majelis hakim 

menerapkan kasus Undang-undang ITE karena barang bukti dari Youtube, jadi 

yang diterapkan itu salah. Sebelumnya diberitakan Alfian dilaporkan oleh 

Sujatmiko warga Surabaya Jawa Timur, lantaran memberikan ceramah dengan 

materi tentang PKI. Saat itu Alfian berceramah di Masjid Mujahidin di Surabaya 

Jawa Timur. Dia sebelumnya juga mengatakan bahwa Kantor Staf Presiden yang 

terletak di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Presiden, sering dijadikan tempat 

rapat PKI oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan kawan-kawannya. Di 

samping itu, Alfian juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena menyebut kader 

PDI-P dan orang dekat Presiden Joko Widodo adalah anggota PKI. Dalam akun 

Twitter nya, Alfian menulis bahwa 85 persen kader PDI-P merupakan kader PKI.2 

Menurut Raharjo meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu 

sisi membawa perubahan pada bidang kehidupan yang meliputi bidang Politik, 

Sosial, Ekonomi dan sebagainya. Namun pada sisi lain menimbulkan perubahan 

paradigma dalam studi mengenai kejahatan. Dampak negatif yang sering terjadi 

dengan kemudahannya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs 

jejaring sosial antar sesama pengguna jejaring sosial tersebut adalah penyebaran 

suatu berita yang memiliki muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik, 

                                                     
2
   http://regional.kompas.com/read/2017/12/13/20534931/kasus-ujaran-kebencian-alfian-tanjung-  

divonis-dua-tahun-penjara./   diakses tanggal 16 Maret 2018.  
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yang pada awalnya pemilik akun tersebut hanya menuliskan apa yang dia pikirkan 

pada status akun jejaring sosial yang dia miliki. Namun, seseorang seiring lupa 

bahwa kata-kata yang dituliskannya tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang 

juga memiliki akun jejaring sosial tersebut.3 

Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum 

internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.4 

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami betul tentang 

apa itu kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama di dalam 

dunia maya, di mana dalam dunia maya banyak orang menganggap dan 

merasakan tidak adanya suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang 

dalam mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi yang mereka 

sendiri tidak sadar dilakukannya benar atau salah, melanggar norma atau tidak, 

meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang atau tidak. 

Perbuatan Ujaran Kebencian sangat perlu ditangani karna memiliki 

dampak Harkat dan Martabat Manusia, mendorong terjadinya Kebencian Kolektif, 

Pengucilan, Diskriminasi dan Kekerasan. Masalah Ujaran Kebencian harus dapat 

di tanganin dengan baik , karna dapat mendorong prinsip berbangsa dan bernegara 

Indonesia. Penerapan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) bukan bertujuan membungkam kebebasan 

berpendapat tapi ditujukan internal. Ini bukan diperintah untuk penegakan hukum. 

                                                     
3
    Agus Raharjo. 2002. Pemahaman dan Upaya-upaya Pencegahan Berteknologi, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, hlm. 201. 
4
    Syahdeni Sutan Remi. 2009. Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta: Pustaka Utama 

Grafiti, hlm. 38.  
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Tetapi lebih mengarah pada upaya pencegahan Ujaran Kebencian”. Sebagai 

pedoman penangganan tindakan Ujaran Kebencian (Hate Speech) oleh Polri 

secara, Preventif dan Represife atau Penegakan Hukum. Agar istilah Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) dipahami secara seragam dan merata, baik oleh Polri 

maupun masyarakat dalam menanggani  masalah (Hate Speech), Polri memiliki 

landasan hukumnya.5 

Masalah pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan dalam hal ini 

contohnya seperti kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, 

menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan perbuatan yang 

melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. 

Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata 

umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media 

sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal 

berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar 

hukum dan aman karena tidak berkonflik fisik secara langsung dengan orang lain. 

Karena itu lah maka etika dalam dunia maya sekarang ini ditegakan untuk 

mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat 

dunia maya yang menjadi bagian penting dari infrastuktur komunikasi dan 

informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya 

untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut 

Suku Bangsa, Agama dan Ras.   

                                                     
5
 http://www.investigasibhayangkara.com/materi-ujaran-kebencian-sekolah-tinggi-hukum-bandu 

ng./  diakses tanggal 16 Maret 2018.  
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Hampir semua Negara di seluruh Dunia mempunyai Undang-undang yang 

mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal-Pasal yang 

mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) diatur dalam Pasal 156, Pasal 

157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 jis, Pasal 45 ayat (2) 

Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan 

Pasal 16 Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi 

Ras dan Etnis. Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada 

pelanggaran HAM ringan hingga berat selalu awalnya hanya kata-kata baik, baik 

di media sosial maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan massa 

hingga memicu konflik, diskriminasi, kekerasan dan penghilangan nyawa.  

 

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam lagi dengan Judul “Analisis Yuridis Ujaran Kebencian Di 

Media Sosial (Hate Speech) Di Media Sosial Ditinjau dari Prespektif Hukum 

Pidana”.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya maka permasalahan 

yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ujaran kebencian di media sosial ditinjau dari prespektif hukum 

pidana? 

2. Apa sajakah kendala-kendala terkait dengan penanggulangan kejahatan ujaran 

kebencian di media sosial? 

  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa ujaran kebencian di media sosial ditinjau 

dari prespektif hukum pidana? 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala terkait dengan penanggulangan kejahatan 

ujaran kebencian di media sosial? 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dan 

permasalahan yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dibidang Hukum Pidana.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pemahaman dalam lingkup hukum pidana untuk mengatasi ujaran 

kebencian di media sosial. 

b. Sebagai  bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan 

hukum pidana terhadap ujaran kebencian di media sosial. 
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