BAB III
PEMBAHASAN

A. Indikator atau Batasan dari Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Pesatnya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi yang notabene
memanfaatkan perangkat komputer, ponsel pintar, dan media lainnya selalu berdampak
positif dan negatif. saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia (global network)
merupakan suatu keharusan jika kita tidak ingin menjadi objek di dalamnya. Dalam dunia
maya (cyberspace) telah terjadi perubahan paradigma, terutama dalam pemanfaatan
informasi sebagai suatu aset untuk menguasai dunia. Banyak hal dapat dilakukan dengan
menggunakan teknologi komputer, informasi, dan komunikasi yang bermuara pada
jaringan internet sebagai wujud perpaduan tiga bidang teknologi tersebut.
Gejala ini membuka peluang timbulnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama
ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori
menyatakan, crime is product of society its self, yang secara sederhana dapat diartikan
bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan menururt R.
Soesilo dapat diartikan secara yuridis dan sosiologis dimana kejahatan dilihat dari aspek
yuridis merupakan tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan
maupun jika diartikan dari aspek sosiologis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang
merugikan bagi penderita, juga sangat merugikan bagi masyarakat umum yang dapat
menghilangkan keseimbangan, ketentraman serta ketertiban.( Ridwan & Ediwarman, 1994
: 45)
Kejahatan merupakan fenomena umum, dimana tidak hanya dari kejadiannya yang
terus meningkat melainkan pula tingkat keseriusan dari kejahatan itu sendiri yang

dipandang terus meningkat jika dipandang dari masa lampau.( Moh. Hatta, 2009 ; 33) Hal
ini dapat dilihat dari yang semula kejahatan biasanya dilakukan dalam kehidupan nyata,
namun di peradaban saat ini pun banyak yang dilakukan di dunia maya. Kejahatan yang
dilakukan di dunia maya ini sering disebut sebagai cyber crime. Kejahatan yang terjadi di
dunia maya terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Secara motif dilakukannya cyber
crime terdiri dari cyber crime sebagai tindak kejahatan murni, sebagai tindakan kejahatan
abu-abu, sebagai menyerang hak cipta, cyber crime yang menyerang pemerintah serta cyber
crime yang menyerang individu.
Salah satu yang saat ini kerap terjadi ialah mengenai penyerangan terhadap individu
atau yang kerap dikenal sebagai delik ujaran kebencian. Permasalahan tindak pidana Ujaran
Kebencian (Hate Speech) akhir-akhir ini menjadi banyak perhatian, baik di kalangan
Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Ujaran kebencian (Hate Speech) adalah
tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam
bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai
aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan
dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Hate Speech adalah perkataan, perilaku, tulisan
ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan
kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.
Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan
isu SARA atau ujaran kebencian telah diatur oleh beberapa hukum positif Indonesia.
Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang
mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech):
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
a) Pasal 156 KUHP:
Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau
lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaandi antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan
pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan
dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
c) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling
lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.
2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan,
dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka
diancam karena
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
d) Pasal 311 KUHP ayat (1):
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan
untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidakmembuktikannya dan
tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam
melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
a. Pasal 28 ayat (1) dan (2)
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukanm untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakattertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA)
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan
antargolongan(SARA)

Ketentuan mengenai ujaran kebencian dalam UU ITE tersebut merupakan
akibat dari adanya perkembangan tekhnologi mengalami perubahan yang cepat di
era ini atau imbas dari terjadinya disrupsi. Disrupsi sendiri mjenurut Francis
Fukuyama adalah suatu gangguan atau kekacuan dimana dalam hal ini dikarenakan
oleh konteks zaman yang memiliki kemjuan secara definitif khususnya dalam
bidang tekhnologi dan informasi yang dapat merubah pola-pola relasi maupun
komunikasi.(Johanis Ohoitimur, 2018 : 146) Segala hal yang sebelumnya dilakukan
secara manual namun saat ini dapat dipermudah hanya melalui tekhnologi yang ada
seperti internet.
Ujaran kebencian dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi tindak
pidana ujaran kebencian berbeda dengan tindak pidana biasa. Untuk membedakan
dan atau memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran
kebencian diperhatikan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana itu
termasuk kategori tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian atau tidak,
yaitu dengan memperhatikan kriteria unsur-unsur ujaran kebencian sebagai berikut
(Komisi Hak Asasi Manusia : 9);
1) segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
2) yang

didasarkan

pada

kebencian

atas

dasar

suku,

agama,

aliran

keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit,
etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksua;
3) yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar
terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik
sosia;
4) yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Jika ditarik simpulan dari unsur-unsur diatas dapat diartikan bahwa ujaran
kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau
lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau
menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada
kebencian atas dasar suku,etnis, kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.
Berdasarkan ketentuan surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran
Kebencian (hate speech) di jelaskan tentang ujaran kebencian dapat berupa tindak
pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP,yang
berbentuk antara lain;
1) Penghinaan;
2) Pencemaran nama baik;
3) Penistaan;
4) Perbuatan tidak menyenangkan;
5) Memprovokasi;
6) Menghasut;
7) Menyebarkan berita bohong
Di Indonesia sendiri, Aspek hukum pembuktian dan aspek hukum pidana
berkaitan dengan penyebaran informasi yang bermuatan SARA lebih sering
digunakan ialah Pasal 28 ayat (2) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45
ayat (2). Berdasarkan rumusan Pasal 28 ayat (2) ITE merupakan pasal paling kuat
bagi tindak pidana penyebaran kebencian di media sosial di banding pasal-pasal
pidana lainnya. Pasal 28 ayat (2) ITE miliki elemen lebih luas, dengan ancaman
pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian
berbasis SARA di dunia maya, dibanding UU lainnya. UU ITE Pasal 28 ayat (2)

dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang digunakan dalam kasus-kasus
penyebaran kebencian berbasis SARA.
Dalam pasal 28 UU ITE ini tidak dijelaskan secara detail mengenai indikator
dari hate speech atau ujaran kebencian itu sendiri. Sedangkan dalam hukum pidana
terdapat prinsip lex certa, lex stricta, dan lex scripta. Menurut Jan Remmelink, lex
certa artinya perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus diuraikan
unsur-unsurnya secara jelas dan rinci, lex stricta artinya harus didefinisikan secara
jelas dan rigid tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu
mengenai suatu perbuatan pidana, sedangkan lex scripta artinya perumusan
perbuatan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam suatu perundangundangan.( Agustinus Pohan, Topo Santoso, Dan Martin Moerings 2012 : 43-44)
Dalam pasal ini jika dilihat terdapat beberapa unsur yang terkandung. Beberapa
unsur pembentuk delik/pidana dari pasal Pasal 28 ayat (2) ini, yaitu:
1) Setiap orang, merujuk kepada perseorangan;
2) Dengan sengaja dan tanpa hak, merujuk pada perbuatan dengan kesengajaan
dan kesadaran penuh serta tanpa hak yang dilindungi UU untuk melakukan
suatu perbuatan hukum yang dimaksud;
3) Menyebarkan informasi, merujuk pada penjelasan umum UU ITE, bahwa
informasi yang dimaksud adalah informasi elektronik;
4) Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merujuk pada perbuatan yang
dilakukan untuk tujuan permusuhan dan rasa benci baik secara perseorangan
dan/atau suatu kelompok masyarakat tertentu;

5) Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perbuatan yang
dimaksud dalam poin d adalah berupa kegiatan yang menyinggung Suku,
Agama, Ras, dan Antargolongan yang ada di Indonesia.
Dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, dapat dilihat dan dikaji untuk
dapat menentukan indicator dari tindak pidana hate speech atau ujaran kebencian
itu sendiri. Actus reus dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut adalah
“menyebarkan”. Objek dari actus reus tindak pidana di atas adalah “Informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA). Kemudian ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian
(Hate Speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain
yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah
tindak pidana penghinaan.
Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang
menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.
(Leden Marpaung 2007; 9) Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan
menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat
dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan
menurut

lingkungan

masyarakat

pada

tempat

perbuatan

tersebut

dilakukan.(Mudzakir 2004 : 17) Salah satu contoh menyerang kehormatan ialah
pencemaran nama baik. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum
tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik
seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang
baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam
suatu masyarakat. tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks

perbuatannya (Mudzakir 2004 : 18). Sedangkan Oemar Seno Adji mendefinisikan
pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama baik
(aanranding ofgeode naam)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah
“pencemaran nama baik secara tertulis dandilakukan dengan menuduhkan sesuatu
hal.( Oemar Seno Adji 1990 ; 36). Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi
dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik
secara tertulis.
Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal
dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah
Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya
merasa malu (R.Soesilo, 1991 ; 225). Rasa kehormatan ini ditekankan pada
keobjektifan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu,
seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Akibat dari
penyerang kehormatan ini dapat menimbulkan rasa permusuhan terhadap individu
atau bahkan kelompok sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Indikator selanjutnya yang termasuk ke dalam ujaran kebencian atau hate
speech ialah mengenai Pemahaman terkait rasa kebencian. Dalam pasal 28 ayat (2)
UU ITE pemahaman mengenai hate speech tidak ada penjelasan lebih lanjut.
Pemahaman terkait rasa kebencian dalam Pasal 156 KUHP (Moeljatno, 2012:59),
disebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan yang berisi katakata atau kalimat tertentu. Oleh karena dinyatakan dengan ucapan, maka disebut
menyatakan perasaan dengan lisan. Isinya pernyataan perasaan tersebut dinyatakan
dalam tiga macam yaitu pernyataan mengenai permusuhan, kebencian, dan
penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia (Adami Chazawi, 2016:199).

Tidak adanya pemahaman yang detail mengenai rasa kebencian dalam pasal
ini menimbulkan adanya pemahaman yang multitafsir dan banyaknya pandangan
dan pendapat dari banyak pihak terkait dengan kebencian yang dimaksud dan juga
ketentuan pasal tersebut. Pendapat pertama, mengatakan merupakan suatu tindak
pidana formil. Selesainya tindak pidana terletak pada selesainya perbuatan.
Alasannya dalam rumusan pasal, tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat
tertentu. Hal tersebut terletak pada frasa “ditujukan untuk” dalam rumusan pasal
tersebut, yang bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan
agar timbul rasa kebencian. Berdasarkan penjelasan tersebut, membutuhkan
pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan tersebut bertujuan untuk menimbulkan
rasa benci. Caranya dengan melogikan wujud dari perbuatan tersebut menurut sifat
dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antar golongan dan sebagainya yang
disadari dan dikehendaki si pembuat (Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011;132).
Pendapat kedua, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana materiil. Tindak
pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar
kelompok masyarakat telah timbul. Alasan pendapat kedua adalah dalam
hubungannya dengan pembuktian. Perasaan permusuhan dan kebencian, hanya ada
dalam hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari
tindakan yang menggambarkan rasa ketidak senangan atau permusuhan tersebut.
Dalam hal ini, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian
itu termasuk percobaan, pelakunya sudah dapat dipidana (Adam Chazawi dan Ardi
Ferdian, 2011;133). Kriteria suatu ucapan agar dapat dipandang oleh umum sebagai
pernyataan permusuhan, kebencian, atau menghina terhadap suatu atau beberapa
golongan penduduk Indonesia yang dapat dijadikan pegangan adalah pada nilai-

nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai
suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia (Adami Chazawi, 2016:200).
Kemudian indikator tindak pidana ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat (2)
yang perlu ditelaah ialah mengenai frasa terakhir yaitu antar golongan. Tidak
terdapat indikator atau penjelasan detail mengenai “antar golongan” ini. Oleh
karena itu terhadap frasa ini telah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 28 Maret 2018. Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji
konstitusionalitas frasa “dan antargolongan” yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat
(2) UU ITE dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Pokok permohonan para Pemohon
adalah ketidakjelasan makna dari istilah atau frasa “dan antargolongan” serta
ketiadaan batasan dari istilah atau frasa “dan antargolongan”. Pemohon
mendalilkan bahwa pasal tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena
berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pemohon. Dalam amarnya, MK
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, namun MK dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 telah
memberikan pertimbangan mengenai penafsiran “antargolongan” dalam Pasal 28
ayat (2) UU ITE sebagai berikut: “Mahkamah mempertegas bahwa istilah
‘antargolongan’ tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan lebih dari itu
yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama,
dan ras”.
Dalam hal ini, melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa makna
antar golongan tersebut adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi
oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata
pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain
sebagainya. Namun demikian tetap diperlukan penafsiran secara tegas melalui

perubahan undang-undang dikarenakan penafsiran antar golongan yang semua
entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti
golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam
organisasi tertentu dan lain sebagainya tetap menimbulkan penafsiran beragam baik
oleh penegak hukum maupun masyarakat secara luas.
Abdul syani berpendapat bahwapengertian antar golongan adalah adanya
hubungan dalam lingkungan atau hubungan golongan yang satu dengan golongan
yang lain (Kurnia 2005;292). Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan historis
sosiologis konstitusional adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
keberagaman maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi
atau menentukan subjek atau objek yang akan diberikan perlindungan hukum, baik
dari sisi privat maupun publik. Identifikasi demikian dibutuhkan untuk
mempermudah upaya perlindungan hukum baik saat proses perumusan
ketentuannya oleh pembentuk undang-undang maupun dalam penerapannya oleh
penegak hukum. Secara jelas bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan adanya
perlindungan terhadap diferensi sosial yang bersifat dinamis dan tidak pernah ada
batas waktunya (Setiono 2004).
Pemberantasan ujaran kebencian sebenarnya dilatarbelakangi memang
untuk perlindungan dalam kebebasan berbicara. Bagaimana cara supaya setiap
orang memiliki kebebasan berbicara tanpa menghentikan atau mengganggu
kebebasan berbicara milik orang lain. Oleh sebab itu, ujaran kebencian bukan hanya
sekedar rasa benci antarindividu yang bersifat subjektif, melainkan lebih ke respon
seseorang dalam membenci suatu kelompok tertentu atau bisa disebut diskriminasi,
dengan ajakan yang bisa menimbulkan perpecahan seperti menghasut yang lainnya
untuk melakukan kekerasan. Maka, berkaitan dengan pasal ini, kita dilarang

berpendapat akan sesuatu yang sifatnya mengajak masyarakat untuk membenci dan
juga melakukan tindakan kekerasan pada suatu golongan.

B. Penerapan atau Implementasi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik tentang Ujaran Kebencian
Hukum pada dasarnya diartikan sebagai pengaturan terhadap suatu tindakan atau
prilaku seseorang dan masyarakat dimana terdapat sanksi yang diberikan oleh negara apbila
melanggarnya. Pada era disrupsi seperti ini, dunia virtual menjadi model kehidupan yang
tak terelakan. Akibatnya, hukum dituntut untuk lebih bisa merespon dengan baik
perkembangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan meskipun kehidupan terjadi pada dunia
virtual atau cyber, namun masyarakat yang ada di dunia virtual tersebut ialah masyarakat
yang ada pada dunia nyata dimana tetap memiliki nilai dan kepentingan baik secara
individu maupun bermasyarakat sehingga harus dilindungi. Selanjutnya, meskipun terjadi
pada dunia virtual hubungan transaksional yang dilakukan di dunia virtual akan
mempengaruhi baik secara ekonomis maupun non ekonomis di dunia nyata (Josua
Sitompul, 2012:39).
Tekhnologi dan hukum saat ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak
terpisahkan. Terdapat beberapa pendekatan atau teori yang menggambarkan hubungan
antara tekhnologi dan hukum yaitu teori instrumental dan teori substantif.
1. Teori instrumental
Teori instrumental dijelaskan bahwa tekhnologi merupakan suatu alat yang
secara rasional untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Konsekuensi logis dari
pengembangan secara rasional dan efisiensi, tekhnologi memberikan suatu pilihan dan
kebutuhan yang rasional pula sehingga tekhnologi bersifat netral (tidak bersifat baik
atau buruk) serta terpisah dari proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Arthur

Cockfield and Jason Pridmore, 2007). Apabila disimpulkan dari teori ini adalah apabila
terjadi pelanggaran penyalahgunaan tekhnologi, maka yang bertanggungjawab adalah
orang pengguna tekhnologi tersebut bukan tekhnologinya.
2. Teori substantive
Pada teori substantive dijelaskan bahwa tekhnologi diciptakan sebagai upaya
untuk memenuhi kepentingan dari subjek yang menciptakan tekhnologi. Oleh sebab itu
pada teori ini sebuah tekhnologi dikatakan tidak netral dimana pencipta dapat
mengontrol atau mendominasi individu maupun masyarakat yang menggunakan
(Arthur Cockfield and Jason Pridmore, 2007).
Dari kedua teori tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat suatu produk hukum
dalam bidang tekhnologi. Instrument hukum ini bertujuan untuk mengatasi kejahatan atau
suatu tindak pidana yang terjadi pada dunia siber. Tindak pidana yang dilakukan oleh
seseorang memiliki konsekuensi terhadap pertanggung jawaban pidana. Jika seseorang
telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus
dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya
sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika ternyata tidak
dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas Geen Straf Zonder Schuld yang
artinya: tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Dengan demikian bahwa untuk dapatnya
seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan
pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu
bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan
atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana
adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau
dipidana.

Menurut

Roeslan

Saleh

pertanggungjawaban

pidana

diartikan

sebagai

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif
memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban
pidana menjadi satu kesatuan dengan proses penegakan hukum. Satjipto Rahardjo
mengatakan bahwa, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
(keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses
perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.
Keberadaan media sosial yang terkoneksi dengan jaringan internet tidak hanya
membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan. Salah satunya, adalah masalah
buruknya etika yang ditampilkan oleh warga dunia maya (netizen) yang kian meningkat
seiring dengan laju penggunaan media berbasis internet. Misalnya saja penyebaran
informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (hate speech) di ranah
online.
Salah satu negara yang memiliki kasus tinggi dalam hal penyebaran ujaran
kebencian melalui dunia maya adalah di Inggris, jumlah orang yang ditahan karena
kejahatan ucapan di internet meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada
tahun 2010 tercatat 625 orang ditahan dalam kasus ini, yang meningkat menjadi 857 orang
pada tahun 2015. Jadi, ada peningkatan 37 persen dalam rentang lima tahun (seperti dikutip
Leam Deacon dari Freedom of Information Request yang dibuat oleh Metropolitan Police
(Edi Santoso 2016).
Di Indonesia sendiri terhadap kasus ujaran kebencian ini banyak terjadi. Dari data
yang dimiliki oleh Bareskrim Polri dicatat bahwa sedikitnya terdapat total 4.360 laporan
polisi masuk pada tahun 2018 dimana kemudia meningkat sebesar 4.790 pada tahun 2020
yang berhubungan dengan UU ITE. Dari data tersebut dicatat bahwa kasus pencemaran
nama baik menyentuh 1.500 laporan dan menjadi 1.333 pada tahun 2019 serta meningkat

tajam sebesar 1.894 pada tahun 2020. Selain itu mengenai kasus ujaran kebencian masuk
diangka

200

kasus

per

tahun

(Rayfull

Mudassir,

https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderungmeningkat-sejak-2018-2020).
Dikarenakan adanya kesadaran akan bahaya dan pentingnya penanganan ujaran
kebencian, negara-negara di seluruh dunia ternyata telah memiliki undang-undang yang
mengatur tentang ujaran kebencian. Negara-negara tersebut di antaranya Singapura,
Malaysia, Jerman, dan lainlain. Di Jerman, diberlakukan sanksi berupa denda sebesar Rp.
858 miliar kepada jaringan sosial yang gagal, tidak bisa atau tidak mampu menghapus
postingan berupa ujaran sosial dalam waktu 24 jam. Undang-undang tersebut dikenal
dengan Network Enforcement Act atau NetzDG. Undang-undang tersebut semakin
memperkuat Jerman sebagai negara pemilik hukum terberat di dunia dalam kasus fitnah
dan kejahatan kebencian (Khoirunnisa, 2018).
Indonesia sendiri memiliki beberapa regulasi hukum yang mengatur perihal ujaran
kebencian dan yang salah satu yang sering digunakan ialah mengenai tindak pidana ujaran
kebencian pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Namun dalam implementasinya. Penerapan
Pasal ini mengalami banyak permasalahan dikarenakan tidak terdapatnya indikator yang
jelas terhadap unsure yang tertera dalam Pasal 28 ayat (2) ini sehingga bersifat multitafsir.
Hal tersbut berkaitan dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal yang masih
membutuhkan penjelasan sepertinya rasa kebencian yang dimaksud, bentuk penyebaran
informasi dan hal lainnya.
Adanya perbedaan pendapat terkait dengan perbuatan yang dapat dikatakan telah
melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut terkait dengan tindak pidana formil dan
materiil dari yang perbuatan dimaksudkan oleh pasal tersebut. Tindak pidana formil jika
dikaitkan dengan pasal tersebut, tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu

dari perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut memerlukan pembuktian bahwa
perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, dan untuk tindak pidana
materiil jika dikaitkan dengan pasal tersebut, berkaitan dengan pembuktian itu sendiri.
Perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang wujudnya nyata, karena terkait dengan
rasa kebencian dan lainnya merupakan sesuatu hal yang hanya ada dalam diri manusia.
Dengan tidak adanya indicator yang secara jelas menjelaskan makna yang
terkandung dalam pasal ujaran kebencian ini membuka peluang yang sangat besar bagi
aparat penegak hukum khususnya penyidik akan dapat menafsirkan secara subyektif.
Dengan ruang yang bebas bagi penyidik untuk menafsirkan frasa pada Pasal a quo, hal
yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum hingga dapat mengakibatkan hak
individu dapat terlanggar. Oleh karena itu mengenai hal ini dibutuhkan perlindungan
hukum yang baik mengingat setiap manusia perlu dilindungi sesuai harkat dan martabatnya
karena itu diatur menjadi hak yang melekat pada setiap manusia.
Selain mengenai implementasinya yang membuka ruang multi tafsir dan
subyektifitas, ancaman pidana yang dalam pasal ini yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2)
pada UU ITE ini juga terdapat permasalahan mengenai pemberlakuan sanksi pidana yang
ada di Pasal ini dianggap melewati batas dan tidak sesuai dengan karakteristik dari undangundang ini sendiri.
Soedikno Mertokusumo mengartikan sebuah sanksi tidak lain merupakan reaksi,
akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Running Press Dictionary of Law
mengartikan sanksi sebagai “sanction; power to enforece of Law, Consen; Condone”
(Achmad Ali:2002). Sehingga dapat diartikan bahwa sanksi merupakan akibat atau
konsekuensi terhadap suatu penyimpangan yang berfungi member wibawa kepada hukum
dengan sifatnya yang memaksa seseorang untuk mematuhi (Rochmat Soemitro;1991).
Sanksi pidana saat ini dalam perkembangan produk perundang-undagan di Indonesia telah

massif digunakan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana mempunyai posisi yang
istimewa dalam bidang hukum lainnya, yaiu pada hukum tata negara, hukum administrasi
negara dan hukum perdata (Eman Sulaeman:2014). Bahkan dalam sebuah produk
perundang-undangan yang masuk dalam hukum administratif. Pencantuman sanksi pidana
dalam hukum administrative biasanya terdapat dalam bab khusus yaitu bab tentang
“ketentuan pidana”. Pencantuman sanksi pidana pada hukum administrasi dianggap
penting dapat dilihat dari pendapat Logeman yang dikutip soehardjo Sastrosoehardjo
bahwa Hukum Administrasi itu memberikan kaidah-kaidah yang mengarahkan turut serta
pemerintah dalam pertalian sosial ekonomi yaitu kaidah-kaidah yang oleh pemerintah
sendiri diberi sanksi terhadap pelanggaran (T.H Ranidajita; 1994).
Muladi menjelaskan bahwa keterlibatan hukum pidana dalam hukum administrasi
adalah bersifat komplementer atau dapat diartikan sebagai bersifat menunjang peneggakan
norma pada bidang hukum administrasi itu. Namun dalam keadaan tertentu peranan dari
sanksi pidana diharapkan dapat lebih fungsional daripada hanya bersifat subsidair
(Muladi:1990). Secara spesifik menurut muladi dapat dikatakan bahwa penerapan
ketentuan pidana bertujuan agar seluruh aspek administrasi negara dapat dijalankan secara
efektif maka dikembangkan suatu kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy)
dengan melakukan fungsionalisasi hukum pidana (administrative penal law) (Muladi,
1995). Hukum administrasi dalam hal ini pun mencakup lingkup yang luas dimana bisa
dalam bidang hukum pajak, ekonomi, pendidikan, lingkungan serta bidang lain. Black’s
Law Dictionary mengartikan hukum administrasi sebagai

body of law created by

administrative agencies in the form of rules, regulation, order, and decisions to carry out
regulatory powers and duties of such agencies (Barda Nawawi Arief:2003) Mengenai
pengaturan pidana dalam hukum administrasi ini sering disebut sebagai hukum pidana
administrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa
materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
1. Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Provinsi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
Sedangkan ketentuan umum tentang jenis pidana (strafsoort) dan lamanya sanksi
pidana (strafmaat) yang dibolehkan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi maupun
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 12 Tahun
2011 yaitu berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengecualian ketentuan tersebut
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011, yaitu Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan
atau pidana denda selain dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), sepanjang ada rujukannya yaitu
seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Andi Hamzah dalam sebuah tulisan nya pernah menjelaskan bahwa perkembangan
penggunaan pidana diluar KUHP di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Belanda. Di
Belanda, pada umumnya disampaikan bahwa perundang-undangan pidana di luar KUHP
itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu perundang-undagan pidana dan perundang-undangan
administrasi yang bersanksi pidana itu, biasanya hanya dalam bentuk delik pelanggaran
saja. Namun di Indonesia menjadi lain, karena terdapat perundang-undagan administrasi
yang sanksi pidana nya sampai hukuman pidana mati (Maroni: 2015). Salah satu contoh
hukum administratif yang pengaturan sanksi pidana nya melewati batas di Indonesia ialah
UU ITE. Menurut Andi Hamzah UU ITE merupakan hukum administratif dimana
penerapan sanksi pidana pada hukum administratif hanya boleh mengancam kurungan

selama enam bulan (Lia Haosita: https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit1/pakar-uu-ite-tidak-bisa-untuk-pidanakan-orang diakses pada 27 Juli 2021).
Implementasi penerapan tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian akan
efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam
menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum
berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Grindel menjelaskan,
implementasi ialah proses umum berupa tindakan yang bersifat administratif, yang dapat
diteliti pada tingkat program tertentu. Apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program
kegiatan telah tersusun dan dana telah siap, maka proses implementasi akan dimulai (Akib,
2010). Konsep implemetasi menurut Presman dan Wildavsky adalah “to carry out,
accomplish, fulfill, produce, complete”. Sedangkan menurut Anderson ada 4 aspek yang
harus dianalisis dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terdiri dari: pelaku
pengimplementasian, hakikat proses administrasi, kepatuhan dan dampak dari pelaksanaan
kebijakan (Nurharjadmo, 2008).
Siswanto Sunarso menjelaskan kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan
yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki
wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut
umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan
dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil
pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian
juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian.
Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim
di sidang pengadilan.

Selian itu, Norma, kaidah dan peraturan yang berlaku harus berjalan sempurna atau
dengan kata lain disebut efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas hukum
dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa
suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui
apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai
dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti
dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya
dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan
sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang
maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan
tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
hukum, yaitu : (Soerjono Soekanto, 2005:5)
1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegakan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan,
Jadi, sebenarnya pemerintah telah memiliki langkah pasti dalam mengatasi atau
setidaknya menekan angka ujaran kebencian pada media sosial dengan diberlakukannya
beberapa undang-undang tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, Pasal 28 ayat (2)
belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ujaran kebencian.
Adapun langkah penting yang dapat dilakukan setiap negara dalam penanggulangan
cyber crime ialah:

1. Dengan melakukan moderenisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya,
dengan diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan cyber
crime.
2. Meningkatkan system pengamanan jaringan computer nasional.
3. Meningkatkan pemahaman maupun kemampuan aparat penegak hukum mengenai
upaya preventif, investigasi, serta penuntutan perkara yang berhubungan dengan cyber
crime.
4. Kesadaran masyarakat terhadap cyber crime harus ditingkatkan.
5. Kerjasama antar negara dalam upaya pencegahan harus ditingkatkan.

