
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Telah disebutkan dengan cukup jelas di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa : 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1  

Yang berarti bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bersifat demokratis 

namun mengatur semua tingkah laku atau perbuatan manusia berdasarkan hukum yang 

berlaku atau hukum yang telah di buat oleh pemerintah. Hukum di Indonesia 

didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu seluruh warga Negara Indonesia mempunyai 

kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada diskriminasi dan juga pemerintahan 

serta Negara menjamin keamanan, keselamatan, ketentramaan serta kesejahteraan bagi 

rakyatnya. Negara Indonesia merupakan salah satu dari beberapa Negara  yang 

berdemokrasi terbesar di dunia hal ini dikarenakan banyaknya jumlah rakyat Indonesia, 

maka dari itu Negara juga menjamin kemerdekaan pada rakyatnya untuk 

mengemukakan pendapat yang merupakan salah satu hak nya. Jika kemerdekaan dikaji 

secara etimologis maka dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang bebas dan tidak 

1 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ps. 1 ayat (3) 
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memiliki tekanan. Selanjutnya kata pendapat secara umum memiliki arti sebuah buah 

pikiran atau gagasan. Berpendapat merupakan dikemukakannya sebuah gagasan dalam 

pikiran seorang manusia, maka dengan demikian makna dari kemerdekaan untuk 

mengemukakan pendapat adalah suatu keadaan dimana bebas dari segala bentuk 

tekanan untuk disampaikannya gagasan yang dimiliki oleh seorang manusia tersebut 

bisa dalam bentuk tidak tertulis maupun dalam bentuk tertulis.2 Kebebasan dalam 

mengemukakan pendapat juga memiliki aturan hukum yang telah tercantum dalam 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyatakan Pendapat di Depan Umum yang menyatakan bahwa :3 

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara 

untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara 

bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku” 

 

Sebuah Negara yang berdemokrasi juga harus siap menghadapi perkembangan 

zaman. Di zaman yang lebih modern atau yang lebih dikenal dengan era digitalisasi 

seperti saat ini rasa keamanan dan ketentraman juga masih merupakan hal yang sangat 

menjadi dambaan bagi masyarakat Indonesia. Pada saat ini seiring semakin 

berkembang pesatnya teknologi yang tidak bisa kita hindari mau tidak mau kita harus 

bisa beradaptasi dan terlibat langsung di dalam penggunaanya. Teknologi yang 

semakin bergerak maju dan berkembang pesat ini banyak membawa dampak positif 

2 Mahfud MD Moh, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, ( PT Rineka Sipta: Jakarta, 2003), hlm.5   
3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di 

Depan Umum,  UU Nomor 9 Tahun 1998, Ps. 1 ayat (1) 
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terhadap pemanfaatan dan kegunaannya sangat diperlukan oleh manusia, namun tidak 

selamanya pemanfaatan teknologi dilakukan secara positif. Teknologi yang semakin 

maju ini juga bisa membawa dampak negatif yang keberadannya menjadi sangat 

mengancam dikarenakan lebih mudahnya terjadi tindak kejahatan yang dilakukan tidak 

secara langsung melainkan melalui dunia maya atau dengan kata lain (cyber space). 

Dunia maya telah dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah internet, Internet 

merupakan suatu media yang sangat berguna dan memiliki banyak manfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah masyarakat menggunakannya 

untuk mencari informasi secara instan , mudah dan cepat. Pada awalnya dunia maya 

juga diciptakan untuk mempermudah proses komunikasi antar manusia yang berada di 

tempat yang jauh, sehingga membuatnya lebih cepat dan efisien dalam berkomunikasi, 

Akan tetapi saat ini keberadaan dunia maya bisa sangat mengancam karena banyak 

disalahgunakan oleh beberapa manusia, beberapa sisi negatif dari kemajuan teknologi 

adalah saling melakukan tukar menukar data yang mengandung unsur pornografi atau 

unsur pornoaksi dan juga saling ejek-mengejek di sosial media serta hal lainnya masih 

banyak lagi. Oleh sebab itu jika dilihat dari sisi hukum Pidana, kemajuan teknologi 

dapat menjadi hal yang sangat potensial untuk memunculkan berbagai macam bentuk 

dan rupa baru tindak pidana yang berbasis pada teknologi informasi atau memiliki 

istilah lain cybercrime.4  Terdapat ancaman yang sangat berbahaya bagi masyarakat 

4 Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulanganya), (Yogyakarta: Suka Press, 

2010), Hlm.3 

Vivi Laras Sati. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Berdasarkan Pasal 28  
Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
UIB Repository©2019



yang menggunakan internet adalah ancaman terhadap sebuah jenis pelanggaran yang 

bahkan dapat menjadi suatu kejahatan yakni Ujaran Kebencian (Hate Speech). 

Suatu Kejahatan yang saat ini sedang menjadi perhatian serius adalah Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) yang memiliki arti adalah suatu perbuatan yang berkaitan 

dengan komunikasi dapat dilakukan oleh seorang individu atau kelompok untuk 

melakukan tindakan provokasi, hinaan maupun hasutan yang ditujukan untuk seorang 

individu lainnya atau kelompok tertentu yang menyangkut beberapa aspek di dalamnya 

yaitu tentang warna kulit, ras, agama, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan 

lain-lain. Pengertian Ujaran Kebencian (Hate Speech) dari segi hukum adalah sebuah 

perkataan, tulisan ataupun perilaku yang dilarang, hal ini dikarenakan dapat sebagai 

pemicu timbulnya tindakan anarkisme atau kekerasan dan suatu sikap prasangka baik 

dari pihak  korban sebuah ujaran kebencian mapun dari sang pelaku yang membuat 

pernyataan tersebut. Suatu Ujaran Kebencian (Hate Speech) biasanya dilakukan atau 

disampaikan melalui orasi untuk kegiatan kampanye yang di aplikasikan pada banner 

atau spanduk sambil menyuarakan pendapatnya dimuka umum (demonstrasi), melalui 

jejaring Sosial Media, pada kegiatan ceramah keagamaan, pada media massa baik cetak 

maupun media elektronik.5 

Pada saat ini perbuatan tindak pidana Ujaran Kebencian banyak dilakukan melalui 

sosial media yakni facebook, instagram, twitter dan masih banyak jejaring media sosial 

5 Meri Febriyani, Jurnal analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (Hate speech) 

dalam media social, hlm. 2 
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lainnya yang dapat sebagai tempat atau wadah untuk membuat lebih mudahnya 

seseorang mengutarakan Ujaran Kebencian yang berujung menjadi tindak pidana. 

Utamanya tujuan dari perilaku Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang 

dilakukan di sosial media adalah agar timbul rasa permusuhan dan kebencian antar 

individu dengan individu lainnya maupun antar individu dengan kelompok masyarakat 

tertentu yang didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, dan antargolongan atau 

dengan kata lain berbau SARA serta hal ini sering digunakan oleh beberapa kalangan 

untuk kepentingan Politik. Berikut ini adalah contoh kasus terkait Ujaran Kebencian 

adalah : 

1. Berdasarkan Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm yaitu pelaku bernama 

Dendi Januardi yang dilatarbelakangi oleh perasaan marah dan kesal kepada 

salah satu tokoh di Indonesia yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

yang tidak menepati janjinya untuk membuka kran impor, dan juga perasaan 

kesal karena mengganggap keberadaan ulama selama ini terdiskriminasi maka 

untuk melampiaskan kekesalannya, Dendi memposting beberapa status yang 

mengkaitkan beberapa nama tokoh di Indonesia seperti Joko Widodo dan Ahok 

(Basuki Thahaja Purnama) serta beberapa instansi di Indonesia dengan 

membuat berita yang tidak valid dan memprovokasi suatu kelompok. Maka atas 

tindakannya Dendi Januari melanggar Pasal 45 A ayat (2) juncto  Pasal 28 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
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melanggar Pasal 14 ayat 1 (satu) dan Pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memang belum memiliki pengaturan secara 

khusus terkait dengan tindakan Ujaran Kebencian seperti Negara lainnya, namun 

Indonesia telah memiliki beberapa Undang-Undang maupun pengaturan hukum 

lainnya yang dapat menjadi payung hukum jika permasalahan ini terjadi. Beberapa 

pengaturan yang telah dibuat adalah : 

1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 154, Pasal 155 , Pasal 156 dan 

Pasal 157. 

2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

pada pasal 28 ayat (2). 

3) Dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) yang telah dibubuhi tandatangan oleh Kapolri 

Badrodin Haiti tertanggan 08 Oktober 2015.  Surat Edaran ini juga telah 

disosialisasikan kepada anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

yang bertujuan agar anggota Polri dapat mengetahui bagaimana bentuk ujara 

kebencian serta tindakan yang dilakukan untuk melakukan penanganan. 

Rujukan dari Surat Edaran Kapolri ini adalah : Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 
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11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil 

dan Politik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial, serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis.  

Berbagai persoalan yang timbul dari maraknya tindakan Ujaran Kebencian ini 

menjadi salah satu hal yang sedang menjadi perhatian oleh masyarakat baik dari 

kalangan Nasional maupun Internasional dikarenakan teknologi yang canggih serta 

mendunia dapat membuat tindakan  tersebut dapat terekspos langsung oleh masyarakat. 

Akan tetapi dengan sudah dibuatnya beberapa peraturan oleh para pemerintah untuk 

menegakan hukum dirasa belum berjalan efektif dikarenakan masih banyaknya 

masyarakat yang masih melakukan Ujaran Kebencian terutama menggunakan sosial 

media. 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah ditulis dan dijabarkan oleh penulis, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah 

penelitian hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN PASAL 28 

AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus 

Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm)” 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

Penyebaran Ujaran Kebencian berdasarkan pasal 28 ayat (2) Undang- Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? (Studi Kasus Putusan 

Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm) 

2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan 

dokumen elektronik dalam pembuktian tindak pidana ? (Studi Kasus Putusan 

Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm) 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian berdasarkan pasal 28 

ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik . 

b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari alat bukti 

informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dianggap sebagai 

alat bukti terbaru pada tindak pidana Ujaran Kebencian. 

2. Manfaat Penelitian 
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Manfaat dari dilakukannya penelitian oleh peneliti ini adalah : 

a. Secara Teoritis 

Dapat menambah wawasan serta ilmu di bidang hukum penulis terkait 

penulisan dan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana 

penyebaran ujaran kebencian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

dapat merugikan korban dan meresahkan masyarakat di Kota Batam. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bisa berguna 

sebagai sumbangan pemikiran dan dapat sebagai bahan kontribusi kepada 

para legislatif untuk dapat membuat aturan Khusus terkait tindakan Ujaran 

Kebencian serta dapat memberikan informasi yang berguna bagi mahasiswa 

dan masyarakat umum tentang bagaimana bentuk dan unsure dari tindakan 

Ujaran Kebencian (Hate Speech). 
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