BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara demokrasi di dunia. Di negara yang menganut
sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan
dijamin oleh konstitusi dan negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat
(1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di
Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sulkiah
Hendrawati, 2021: 247)
Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, media massa
mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa
adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan
pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan
bantuan jaringan internet dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan
berkomunikasi di media sosial. (Nanda Ivan Natsir, Muhammad Natsir, Abdul Hamid,
2019:83) Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin
terlaksananya UUD 1945, menerbitkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, dimana dasar pertimbangannya termuat bahwa untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. (Sukardi, Nur Fadhillah
Mappaselleng, Syarifuddin, 2021:1149)

Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media
sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif. Dampat negatif yang terjadi dengan
mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama
pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya
memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik yang berdasarkan
atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang pada awalnya hanya ingin
mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua
orang dapat membaca kata-kata tersebut,sehingga menjadi konsumu publik. Pada keadaan
inilah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut ujaran
kebencian. (Ismail Koto, 2021: 49)
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(https://tekno.tempo.co/read/1410572/peneliti-ui-deteksi-ujaran-kebencian-di-twitterpakai-ai/full&view=ok diakses pada 10 September 2021 pukul 22.04 WIB) dengan
memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi ujaran kebencian dan bahasa
kasar yang di-cuit-kan oleh warganet Indonesia pada media sosial Twitter, menyatakan dari
total 13.169 cuitan yang berhasil dikumpulkan dengan memanfaatkan Twitter Search API,
tercatat sebanyak 5.561 cuitan merupakan ujaran kebencian. Dan menurut Okky, ujaran
kebencian tersebut dikategorikan menjadi lima kategori, seperti: agama, ras, fsik, gender,
atau orientasi seksual, dan umpatan lainnya).
Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu
mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan
dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya
kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagai ujaran kebencian
atau hate speech, yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau
kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, gender, warna kulit, orientasi

seksual kewarganegaraan,agama dan lain-lain. Tindakan hate speech bisa dilakukan dalam
bentuk kegiatan orasi kampanye berupa; penyebaran spanduk atau banner, penyebaran
berita bohong di jejaring media sosial, menjelekkan seseorang dimuka mum atau secara
langsung dalam bentuk pendapat (demonstrasi). (I Made Kardiyasa, A.A. Sagung Laksmi
Dewi, Ni Made Sukaryanti Karma, 2020: 79)
Disisi lain keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal
28 ayat (2) yang menjadi salah satu Undang-undang yang digunakan dalam aturan
pengguna media sosial di Indonesia masih menjadi Undang-undang yang kontroversial
dalam artian ada sebagian masyarakat Indonesia yang mendukung adanya Pasal tersebut
namun disisi lain ada sebagian masyarakat yang berharap Undang-undang tersebut segera
dihapuskan dengan alasan Undang-undang tersebut mengekang kebebasan berekspresi
meskipun pada hakikatnya kebebasan berpendapat harusnya diimbangi dengn kecerdasan
dalam bertutur kata sehingga tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain dalam
menggunakan media sosial sehingga tidak terjerat pada kasus hukum pidana UU ITE pasal
28 ayat (2). Di media sosial kita bebas berpendapat dan berekspresi, namun perlu
ditegaskan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas dan etika
bersosmed. (Roida Pakpahan, 2021:112)Bahkan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013 yang kesimpulannya menyatakan
Norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilainilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.
Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian yang berjudul “TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
(HATE SPEECH) MELALUI INTERNET (KAJIAN TERHADAP PASAL 28 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta
agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum
mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Apa indikator atau batasan dari ujaran kebencian (hate speech) dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Penerapan atau Implementasi terhadap Pasal 28 Undang-undang Informasi
dan Transaksi Elektronik tentang Ujaran Kebencian?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan hukum ini dapat berupa tujuan secara objektif dan subjektif.
Berikut adalah tujuan penelitian dari:
1. Tujuan Objektif
a. Mengetahui Indikator atau batasan dari ujaran kebencian (hate speech) dalam
Undang-undang Informasi dan Transaski Elektronik
b. Mengetahui penerapan atau implementasi terhadap Paasal 28 ayat (2) Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Tujuan Subjektif
a. Menambah dan memperluas wawasan dalam mengkasi ilmu pengetahuan hukum
dan menganalisis permasalahan hukum, khususnya di bidang cybercrime
b. Memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan studi
Strata I Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.

D. Manfaat Penelitian
Dalam penulisan hukum diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan bagi
pengetahuan terutama ilmu hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat
teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah sebagai
berikut:

1. ManfaatTeoretis
a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya bahan referensi
serta literatur yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian di bidang
penulisan hukum dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan
yang diteliti
b. Menguasai pengetahuan di bidang cybercrime sehingga memiliki kompetensi untuk
menerapkan aturan-aturan di bidang cybercrime pada kasus-kasus
c. Membantu memberikan tambahan ilmu pengetahuan terhadap penerapan ilmu
hukum dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah
yang diteliti.

E. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menghasilkan
argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi: (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 25)
Sementara itu, dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal,
maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Adapun metode yang digunakan penulis
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan
penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau summber
penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif terbagi menjadi beberapa cakupan,
antara lain sebagai berikut:
a. Penelitian terhadap asas-asas ukum;
b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun
horizontal;
d. Penelitian terhadap perbandingan hukum
e. Penelitian terhadap sejarah hukum (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007: 14)
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif.
Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang memberikan data yang seteliti
mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin mengenai manusia,
keadaaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2014:10)
Dalam penulisan hukum memiliki tujuan untuk memberikan data yang akurat
dan sejelas-jelasnya mengenai kajian dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian dari hasil telaah tersebu dilakukan
analisis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan pendekatan
yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data
sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran
tehadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti (Soerjono Soekato, Sri Mamudji, 2001:13-14).
Pendekatan Yuridis Normatif yaitu menelaah masalah hukum sbeagai kaidah
yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan
melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoretis
yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum
yang berhubungan dengan penegakan cybercrime (kejahatan dunia maya).
4. Jenis dan Sumber Data
Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung
dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat
dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2009:12).
Sumber dari penelitian hukum ini diperoleh dari bahan-bahan sekunder, yaitu
data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi,
laporan, dan data lainnya yang didapat dari studi kepustakaan. Data sekunder memiliki
ciri-ciri umum sebagai berikut:
a. Pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready make);
b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti
terdahulu;
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat
(Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007:28)
1) Bahan Hukum Primer:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945)
b) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
c) Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan
Pendapat di Depan Umum
d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer, yang berupa literatur-literatur, jurnal dan sumber dari web yang relevan
dengan masalah penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus
hukum atau black law dictionar.
5. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bersumber pada peraturan
perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
(Zainuddin Ali, 2016:107) Penulis akan mencari, mencatat, mengintervensi dan
mempelajari aturan yang berkaitan dengan tidak pidana tentang ujaran kebencian (hate
speech)
6. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan penulis melakukan analisis data adalah metode
deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum
terhadap permasalahan konkret yang sedang dihadapi. (Johnny Ibrahim, 2007:104)
7. Teknik Analisis
Menurut Mile dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan
yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin
merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum,selama, dan sesudah
pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang
disebut “analisis” (Uber Silalahi, 2009: 339). Setelah dilakukan pengumpulan dan

pengolahan data, kemduian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis
kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian.
Dari hasil penelitian analisis data kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum
Sistematika penulisan hukum sesuai kaidah atau aturan baku penulisan hukum yaitu
terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dari beberapa sub-bab yang
dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan isi penulisan
hukum ini. Adapaun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan
hukum.
BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana,
tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana
ujaran kebencian, tinjauan umum tentang penegakan hukum.
BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan menguraikan,
membahas dan menganalisa permasalahan yang ada didasarkan pada teori-teori dari kajian
pustaka.
BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan
pembahasan serta saran yang diberikan kepada pihak yang berkaitan dalam penulisan
skripsi ini.

