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ABSTRAK 
 

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan 

yang dijamin oleh konstiusi. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum 

dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. 

Kebebasan berpendapat di era teknologi ini cenderung menyampaikan pendapat 

yang sebebasnya tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak negatif seperti 

tindak pidana penghinaan atau hate speech (ujaran kebencian) yang harus 

ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam, bahwa dalam Islam dilarang 

menghina atau menghasut sesama muslim. Penerapan peraturan hate speech bisa 

sejalan dengan Hukum Islam agar dapat meminimalkan kasus-kasus hate speech.  

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimana penerapan 

UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech dan bagaimana prespektif hukum 

Islam terhadap penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech. 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah ingin mengkaji tentang penerapan UU 

ITE No. 19 Tahun 2016 mengenai hate speech dan menganalisis pandangan 

hukum Islam tentang penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian “library research”. Sifat penelitian 

ini bersifat deskriptif analitis. Data diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer 

dan sumber sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi 

dokumen yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang 

diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan 

permasalahan hate speech. Serta data dianalisis dengan menggunakan metode 

induktif. 

Hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa Penerapan Undang-

Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech, dalam penerapan 

penanganan ujaran kebencian di media sosial terhadap para pelaku hate speech 

cenderung represif (penggunaan kekuasaan di luar koridor hukum), penanganan 

ujaran kebencian melalui pihak kepolisian sebaiknya sebelum ke arah 

pemidanaan dilakukan beberapa tindakan terlebih dahulu dengan menggunakan 

tindakan preventif dan apabila sudah dilakukan namun masalah masih belum 

terselesaikan dan semakin menjadi rumit, maka dilakukan tindakan represif 

namun apabila dalam langkah penanganan awal tidak bisa menanggulangi 

kejahatan maka dilakukan tindakan pemidanaan dengan menjerat pelaku dengan 

sumber hukum rujukan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan menurut prespektif hukum Islam UU 

ITE No. 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan hukum Islam karena didalam  

sumber agama yaitu Al-Qur‟an dan Hadis, melarang orang lain untuk menghina 

dan menghasut sesama muslim. Dan perspektif hukum  Islam terhadap penerapan  

Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech, penerapan yang 

mencakup kategori tindak pidana ujaran kebencian yang di antaranya adalah 

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, 

provokasi, dan penyebaran berita bohong, termasuk dalam kategori jarimah ta‟zir 

karena tidak ditentukan dalam Alquran maupun hadis.  
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MOTTO 

 

ا ِهٌُۡهنۡ ِٞهي َلىٍۡم َعَسىٰٓ َأى ٌَُكىًُىْا َخٍۡز َٞءاَهٌُىْا َّلب ٌَسَۡخزۡ َلىۡم ّلِذٌَيٱ ٌََٰٓأٌَُهب

ا ِهٌُۡهَيۖ َوَّلب َتلِۡوُزٓوْا َأًُفَسُكنۡ َوَّلب ِٞهي ًَِسٓبٍء َعَسىٰٓ َأى ٌَُكَي َخٍۡز َٞوَّلب ًَِسٓبء

ٌَبَبُزوْا ِب َوَهي ّلنۡ ٌَُتبۡ َفُأْوَّلِٰٓئَك ُهُن  ّلِۡإٌَوِٰيۚٱَبعَۡذ  ّلُۡفُسىُقٱُن سۡٲِّلٱِبئَۡس  ّلَۡأّلَۡمِٰبۖٲَت

  ١١ ّلَّظِٰلُوىَىٱ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 

dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 

lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela 

dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. 

Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 

barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. 

(QS. Al-Hujurat : 11). 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan, (Bandung: Syaamil, 2007), h. 516 



 
 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan segala kebahagian penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang 

yang kusayangi, kucintai dan berjasa, yang selalu mendoakan dan selalu 

mendukungku : 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Armin Hadi, S.H.M.H. dan Redoyati, 

S.H.M.H) yang selalu ikhlas berkorban tanpa lelahnya demi anaknya dan 

selalu tulus mendo‟akan untuk keberhasilan anaknya, sebagai tanda bukti, 

hormat dan rasa terimakasih kupersembahkan karya kecil ini kepada 

kalian, semoga ini menjadi langkah awal untuk kebahagiaan. 

2. Adik-adikku tersayang (A.Rafiq Al-Faruqi, Azizah Qorina dan Amarrullah 

Faturrahman) terimakasih atas do‟a dan dukungannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

         Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 

21 Oktober 1995, penulis merupakan anak pertama dari 

empat bersaudara dari pasangan Bapak Armin Hadi dan Ibu 

Redoyati. Riwayat pendidikan penulis yang telah 

diselesaikan : 

1. SDN 2 Rawa Laut, Bandar Lampung, Tamat tahun 2006 

2. SMPN 4 Bandar Lampung, Bandar Lampung, Tamat tahun 2010 

3. SMKN 4 Bandar Lampung, Bandar Lampung, Tamat tahun 2013 

  Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung 

Fakultas Syari‟ah dengan mengambil jurusan Siyasah. Penulis melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Nunggal Rejo Kec.Punggur Kab.Lampung 

Tengah Prov.Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaan-

Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran 

dalam perjalan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur‟an dan Hadis. 

 Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang 

Ilmu Syariah. Disadari dengan bantuan, arahan dan bimbingan dari semua pihak, 

skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan dan tak lupa mengucapkan terima 

kasih itu sampaikan kepada :  

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lampung beserta jajarannya. 

2. Bapak Drs. Susiadi AS.,M. Sos.I. selaku ketua Jurusan Siyasah. 

3. Bapak Dr.H.Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi 

ini dan Bapak Frenki, M.Si. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari‟ah yang telah ikhlas memberikan ilmu-

ilmunya dan motivasi dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lampung. 



 
 

x 
 

5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut 

memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi 

ini. 

6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Armin Hadi dan Ibunda Redoyati yang 

selalu memberi do‟a dan dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya sejak 

awal. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian. 

8. Kepada Adik-adikku tersayang, A.Rafiq Al-Faruqi, Azizah Qorina dan 

Amarullah Faturrahman yang telah memberi semangat dan menjadi 

penyemangat dalam keseharianku. 

9. Sahabat-sahabat penulis Ferli, Wenny Putri S., Dwi Yesi A. yang telah setia 

memberikan motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam 

penulisan skripsi ini, terima kasih wanita-wanita cantik. 

10. Turut serta pula kepada teman-teman tercinta seperjuangan Tiara Tamsil, Irda 

Fitria dan Pegi Hasmalina yang telah memberikan dorongan, dukungan dalam 

membantu mencarikan bahan referensi serta setia menemani dan memberi 

masukan penulisan skripsi ini. Terima kasih, Wish u Succes all..  

11. Teman-teman KKN Desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten 

Lampung Tengah dan keluarga disana yang telah berbagi pengalaman 

mengisi hari-hari selama 40 hari dan saling bekerja sama dalam menjalani 

program kerja KKN, terimakasih atas motivasi dan do‟anya selama ini. 



 
 

xi 
 

12. Seluruh pihak yang turut memberikan dukungan yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu yang telah ikut serta memberikan semangat sehingga 

Skripsi ini dapat terselesaikan. 

Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat banyak kesalahan dan 

kekurangan, itu semua karena keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis miliki, 

oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

guna memperbaiki skripsi ini supaya menjadi lebih baik lagi. 

Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memohon rahmat dan ampunan, 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam upaya 

perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin... 

 

Bandar Lampung, 27 Maret 2017   

Penulis 

 

 

Annisa Ulfa Haryati 

 

 

       

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ...........................................................................................  ii 

ABSTRAK   .........................................................................................................  iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................................................  iv 

PENGESAHAN  ...................................................................................................  v 

MOTTO  ..............................................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN  ..............................................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP  ..........................................................................................  viii 

KATA PENGANTAR  ........................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  ......................................................................................................  xii 

 

BAB    I    :  PENDAHULUAN ………………………………………………... 1  

A. Penegasan Judul  .........................................................................  1 

B. Alasan Memilih Judul  ................................................................  2 

C. Latar Belakang  ...........................................................................  3 

D. Rumusan Masalah  ......................................................................  9 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ...............................................  9 

F. Metode Penelitian ......................................................................  10 

 

BAB   II   :  TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HATE SPEECH  DI  

                     MEDIA SOSIAL  ...........................................................................  15 

A. Ujaran Kebencian Menurut Islam  .............................................  15  

B. Anjuran Bertutur Kata yang Baik dalam Islam  .........................  17 

C. Larangan Menghina Orang Lain dalam Islam  ..........................  21 

D. Hukuman dalam Hukum Islam  .................................................  23 

 

 



 
 

xiii 
 

 

BAB   III  :  PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE  NO. 19 TAHUN  

                     2016 TENTANG HATE SPEECH   ..............................................  37   

A. Kajian tentang Hate Speech  .....................................................  37 

1. Pengertian Hate Speech  .....................................................  37 

2. Bentuk-bentuk Hate Speech ...............................................  38 

3. Aspek Hate Speech  ............................................................  42 

4. Sarana atau Alat yang Digunakan untuk Ujaran  

Kebencian (Hate Speech) ...................................................  44 

5. Sanksi Hukum terhadap Hate Speech Menurut 

Peraturan Perundang-undangan  .........................................  32 

B. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Hate Speech  ...................  51 

C. Penanganan Kasus Hate Speech  ..............................................  54 

D. Kasus yang Berkaitan dengan Hate Speech  .............................  58 
 

BAB   IV  :  ANALISIS  ......................................................................................  66 

A. Penerapan Undang-Undang  ITE  No.19 Tahun 2016 Tentang 

Hate Speech  .............................................................................   66 

B. Penerapan Undang-Undang  ITE No.19 Tahun 2016 Tentang 

Hate Speech Prespektif Hukum Islam  ......................................  72 

 

BAB   V   :   KESIMPULAN DAN SARAN  .....................................................  77 

A. Kesimpulan  ...............................................................................  77 

B. Saran  ..........................................................................................  79 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

 

  Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Sebelum 

penulis memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan 

maksud penulisan judul ini dikarenakan untuk menghindari pembahasan yang 

meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah 

yang dipakai. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dari skripsi yang berjudul 

“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN UNDANG-

UNDANG ITE NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG HATE SPEECH” , sebagai 

berikut : 

 Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
1
 

Penerapan  adalah  pelaksanaan atau  proses cara perbuatan menerapkan.
2
 

Undang-Undang ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang 

yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah 

hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia 

dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan  

 

                                                             
 1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), h. 6. 

 2 Desi Anwar, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya : Amelia, 2002), h. 205. 
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Indonesia.
3
 

Hate Speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu 

individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan 

kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, 

warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.
4
 

 Berdasarkan  penjelasan  beberapa  istilah  di atas  dapat ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian yang 

menganalisis secara mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap 

Penerapan Undang-Undang ITE tentang  Hate Speech.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

 

 

              Adapun alasan-alasan yang mendorong di pilihnya judul skripsi ini     

adalah : 

 

1. Alasan Objektif 

 

Menganalisis tentang penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 

2016 tentang  hate speech. Hal ini disebabkan karena penerapan Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech dalam menangani masalah 

ujaran kebencian perlu diperjelas dan dipertegas batasan-batasan ujaran 

kebencian dan ujaran biasa. Sehingga upaya pencegahan dan penegakkan 

hukum terhadap ujaran kebencian tidak melanggar kebebasan berbicara. 

            Mendalami  dan   memperluas  wawasan  terkait  masalah penerapan 

                                                             
3 Roni Pratriadi, ”Tentang UU ITE” (On-line), tersedia di: http://undang-undang-

ite.blogspot.co.id/ (12 Desember 2012).    
 4 Ricky Jordan, ”Hoax, Hate Speech, dan Badan Cyber  Nasional ” (On-line), tersedia di: 

http://hmip.fisip.ui.ac.id/hoax-hate-speech-dan-badan-cyber-nasional/ (12 April 2017).    
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Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech menurut hukum 

Islam. Sebagai wujud untuk memberi informasi kepada penegak hukum 

tentang pelaksanaan penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

hate speech. 

 

2. Alasan Subjektif 

 Selain  alasan  diatas   yang  mendasari  di pilihnya  judul  ini  adalah   

         sebagai  sumbangsih   pemikiran  bagi  penegak  hukum  dalam  pelaksanaan  

         penerapan peraturan hate speech kepada masyarakat. 

Permasalahan ini belum ada yang membahas khususnya di Fakultas 

Syari‟ah UIN RADEN INTAN LAMPUNG, selain itu sebagai syarat 

penulis menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang 

penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari‟ah Jurusan Siyasah (SY). 

 

C. Latar Belakang  

 Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan 

yang dijamin oleh konstiusi. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum 

dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. 

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam 

perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

28E ayat (3) :
5
  

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat” 

                                                             
5
 Redaksi Bmedia, UU 1945 & Perubahannya,  (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 

2016), h. 33.  
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 Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan 

salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang 

No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka 

umum Pasal 1 ayat (1) : 

 “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara 

untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara 

bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.”
6
 

 Kemerdekaan mengeluarkan pendapat umum tersebut pada era teknologi 

informasi saat ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan 

penyampaian informasi komunikasi data secara elektronik,
7
 karena 

perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif namun juga 

dampak negatif seperti tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian serta 

penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbuatan tersebut selain 

menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dengan 

ujaran kebencian. Sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana 

tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan 

masyarakat. 

           Ucapan  kebencian  (hate speech)   dapat  didefiniskan  sebagai   tindakan 

                                                             
6 UU  No. 9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat, BAB I, 

Pasal 1 ayat (1). 
7 Budi Suhariyanto,  Tindak  Pidana Teknologi Informasi  (CYBERCRIME),  (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.   
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komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk 

provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain 

dalam    hal    berbagai    aspek    seperti    ras,    warna   kulit,   etnis,   gender,  

kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.
8
 

Kategori ujaran kebencian di antaranya adalah penghinaan, pencemaran 

nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan 

penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian juga dapat berupa tindak pidana 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.
9
 Pasal-pasal yang mengatur tindakan 

hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab 

XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311,  dan Pasal 318 KUHP. Sementara, 

penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah,  organisasi,  atau  

suatu  kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu
10

 : 

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP) 

2. Penghinaan  terhadap  segolongan   penduduk/kelompok/organisasi  (Pasal  

156 dan Pasal 157 KUHP) 

3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP) 

4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan  

pasal 208 KUHP) 

Ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, terdapat pada peraturan 

perundangan-undangan   pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

                                                             
8   Ricky Jordan, Loc.Cit.  
9 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran, No:SE/06/X/2015 tentang  

Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta, 8 Oktober 2015, h. 3. 

http://huku.mn/7669
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Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 

ayat (1) dan ayat (2)  jo. Pasal 45 ayat (2). 

Namun ujaran kebencian walaupun ketentuannya diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya di 

luar KUHP, pada kenyataannya pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-

bentuk ujaran kebencian atau hate speech belum terlalu dikenal, baik 

masyarakat maupun Kepolisian. Bahkan di lingkungan akademis negara ini 

amat jarang ditemukan literatur tentang ujaran kebencian masih banyak 

berbahasa asing.
11

 Oleh karena itu, masalah ujaran kebencian harus dapat 

ditangani dengan baik, dengan memperjelas dan mempertegas batasan-batasan 

ujaran kebencian dan ujaran biasa. Sehingga upaya pencegahan dan penegakan 

hukum terhadap ujaran kebencian tidak melanggar kebebasan berbicara yang  

merupakan bagian penting dari demokrasi. 

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan 

pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar 

seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun 

suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang 

bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam 

                                                                                                                                                                       
10 Devi Kaika, “UU Hate Speech” (On-line), tersedia di: https://devikaika.wordpress 

.com/2013/06/09/undang-undang-hate-speech/ (9 Juni 2013). 
11 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  “Buku  Penanganan  Ujaran Kebencian (Hate 

Speech), 2015, h. vi.   

http://huku.mn/7669
https://devikaika.wordpress/
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pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi 

sosial, tetapi harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.
12

 

Hate Speech dalam hukum Islam merujuk pada ayat Al-Qur‟an, Allah 

berfirman : 

ا ِٞهي َلىٍۡم َعَسىٰٓ َأى ٌَُكىًُىْا َخٍۡز َٞءاَهٌُىْا َّلب ٌَسَۡخزۡ َلىۡم ّلِذٌَيٱ ٌََٰٓأٌَُهب

ا ِهٌُۡهَيۖ َوَّلب َتلِۡوُزٓوْا ِٞهي ًَِسٓبٍء َعَسىٰٓ َأى ٌَُكَي َخٍۡز ِٞهٌُۡهنۡ َوَّلب ًَِسٓبء

ٌَبَبُزوْا ِب َوَهي ّلنۡ ٌَُتبۡ  ّلِۡإٌَوِٰيۚٱَبعَۡذ  ّلُۡفُسىُقٱُن سۡٲِّلٱِبئَۡس  ّلَۡأّلَۡمِٰبۖٲَأًُفَسُكنۡ َوَّلب َت

  ١١ ّلَّظِٰلُوىَىٱَفُأْوَّلِٰٓئَك ُهُن 

  
Artinya : 

 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 

dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 

lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka 

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 

mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim.(QS. Al-Hujurat : 11).        

 
Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 

barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang    

zalim. 

Sementara, dalam hadis juga ditegaskan: 

َََسلََّن َعْي َأِبْي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َعْي َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهلُل ِِْه   َعَل

َِْوِم ْاآلِخِر َف َقاَل :  ََاْل َْ ِلَِْصُوْتَهْي َكاَى ُيْؤِهُي ِباهلِل  ًِْرا َأ َُِقْل َخ ْل  

                                                             
12 Anggi Sekartiningrum, “Kebebasan Berpendapat, Berorganisasi di Indonesia secara 

Bertanggung Jawab” (On-line), tersedia di: https://kulienglish.wordpress.com/2013/11/25/ 

kebebasan-berpendapat-berorganisasi-di-indonesia-secara-bertanggung-jawab/ (25-11-2013). 
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Artinya : 

“Dari   Abu   Hurairah  Radhiyallahu „anhu , dari Rasulullah Shallallahu „alaihi 

wa  sallam,  beliau  bersabda :  Barang  siapa  yang  beriman  kepada Allah dan 

Hari Kiamat maka berikanlah pernyataan yang baik atau lebih baik diam”
13

  

       Bahwa dari rujukan di atas, dalam Islam dilarang menghina atau 

menghasut kepada sesama muslim, walaupun media merupakan ruang publik 

di mana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, 

namun pendapat yang dikemukan tentu harus bertanggung jawab dan tidak 

mengadung SARA. 

Berdasarkan uraian di atas, kebebasan berpendapat di era teknologi ini 

cenderung menyampaikan pendapat yang sebebasnya tanpa batas. Sehingga 

menimbulkan dampak negatif seperti tindak pidana penghinaan atau ujaran 

kebencian yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman 

yang merugikan masyarakat dan tidak melanggar kebebasan berbicara yang 

merupakan bagian penting dari demokrasi. Hal ini sejalan dengan Hukum 

Islam, bahwa dalam Islam dilarang menghina atau menghasut sesama muslim.  

Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate 

speech bisa sejalan dengan Hukum Islam agar dapat meminimalkan kasus-

kasus hate speech. Maka untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji 

mengenai Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate 

speech, peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam 

bentuk Skripsi dengan judul: “Perspektif Hukum Islam Terhadap 
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Penerapan  Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Hate 

Speech”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, permasalahan yang akan 

diteliti dalam materi ini adalah Prespektif Hukum Islam terhadap Penerapan 

Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech. Rumusan 

masalah ini dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang 

Hate Speech ?  

2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang 

Hate Speech Perspektif  Hukum Islam ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Adapun menjadi tujuan dalam bahasan penelitian ini, adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang penerapan   

 Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016  mengenai hate speech. 

 2.  Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang Undang-Undang ITE   

 No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech. 

             Sedangkan kegunaan dari hasil bahasan penelitian ini, adalah : 

1. Kegunaan  secara  teoritis,  penelitian  ini   diharapkan  dapat  menjadi 

sebuah skripsi yang dapat ditelaah  dan  dipelajari  lebih  lanjut  dalam 

                                                                                                                                                                       
13 Muhammad Fu‟ad‟ Abdul Baqi, Al-lu‟lu Wal Marjan Jilid 1, (Semarang: AL-RIDHA, 

1993), h.34. 
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rangka pembangunan  ilmu   Hukum   Islam,  baik   oleh  mahasiswa 

lainnya maupun masyarakat.   

2. Kegunaan praktis yaitu diharapkan karya ilmiah ini dapat  

menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan 

dalam bidang hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat 

mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum  Islam. 

 

F. Metode Penelitian 

 Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan yang mampu 

mengadakan peniliti mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari 

hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukkan cara/metode yang 

dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga 

nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik 

dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library reseach) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 

membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan masyarakat yang dibahas. Dalam hal ini penulis 

membaca buku-buku yang berkaitan dengan hate speech menetapkan 

dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. 

b. Sifat penelitian 
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara 

menganalisa  data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut,  

                  sehingga diperoleh kesimpulan.
14

 Dalam penelitian ini akan  

 digambarkan mengenai penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang   

 hate speech dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang penerapan  

 UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech.  

2. Sumber Data Penelitian 

   Terdapat sumber data penelitian, yaitu : 

a. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoriatif 

artinya mempunyai otoritas.
15

 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam tulisan ini 

sumber primer yang digunakan adalah : 

1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

2) Undang-Undang  No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik   

3) UU  No. 9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan 

Pendapat 

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

                                                             
14 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004), h. 
15 Peter Mahmud Mardzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141 
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b. Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku literature 

hukum, jurnal penelitian, hukum, laporan penelitian hukum, laporan 

media cetak atau media elektronik.
16

 Dalam tulisan ini sumber primer 

yang digunakan adalah : 

1) Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber 

Crime) 

2) Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer 

3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech), 

4) Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan 

5) Hafizh   Dasuki   dkk,    Al-Qur‟an   dan  Tafsirnya 

6) Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurahman  bin  Ishaq  Al-Sheikh, 

Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 

 

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian 

dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan 

yang berhubungan dengan permasalahan hate speech. 

b. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam 

metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat 

                                                             
16 Abdulkadir  Muhammad, Op.Cit.  h. 67. 
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diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 

penelitian. 

1) Data kepustakaan  

 Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku 

ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-

undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.  

 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis 

data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data 

yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya 

memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan.
17  

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif 

sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif 

adalah suatu pengertian- pengertian dalam menjawab permasalahan dari 

kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir 

induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan 

berdasarkan  data-data  yang  bersifat  khusus dan kemudian disimpulkan  

                                                             
17 Soejano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press), 1986, h. 112  
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secara umum. Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data 

literatur, perundang-undangan, dan contoh kasus yang berkaitan. 

Kemudian data tersebut diolah dan akan diperoleh gambaran apakah 

suatu aturan telah bertentangan dengan aturan yang lainnya, apakah 

penanganan ujaran kebencian yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM ISLAM   

TENTANG HATE SPEECH  

 
 

A. Ujaran Kebencian Menurut Islam 

Hate speech atau ujaran kebencian dalam Islam, bawasanya Allah 

mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan 

kesepakatan para ulama. 

Salah satu bentuk hate speech  yaitu pencemaran nama baik. 

Menurut pandangan Al-Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain 

di depan manusia atau di depan umum.
1
  

Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan bahwa buruk 

sangka (suuzhan) adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. 

Keharaman suuzhan itu seperti haramnya membicarakan keburukan 

seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan juga 

membicarakan keburukannya kepada diri sendiri atau di dalam hati, 

sehingga kita berprasangka buruk tentangnya. Apa yang Al- Ghazali 

maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat 

dalam diri orang lain. Bisikan hati yang hanya terlintas sedikit saja, maka itu 

di maafkan. Sedangkan yang dilarang adalah menyangka buruk, di mana 

persangkaan adalah sesuatu yang di yakini di dalam hati.
2
 

                                                             
1 Abdul Hamid Al-Ghazali, Ihyaul Ulumuddin, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), h. 379 
2 Ibid  
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 Sementara menurut Imam Al- Qurthubi menerangkan kepada kita 

bahwasanya buruk sangka itu adalah melemparkan tuduhan kepada orang 

lain tanpa dasar yang benar. Yaitu seperti seorang menuduh orang lain 

melakukan perbuatan jahat, akan tetapi tanpa disertai bukti-bukti yang 

membenarkan tuduhan tersebut. Tidaklah semata- mata Rasulullah Saw 

melarang umatnya dari suatu perbuatan tertentu, kecuali karena perbuatan 

tersebut bisa berdampak buruk. Hal buruk itu sama saja dengan fitnah yang 

merupakan bagian dari ujaran kebencian. 

 Sedangkan menurut KH Nasruddin Umar menerangkan bahwa :  

“Ujaran kebencian itu adalah fitnah, menghasut dan penyebaran 

berita bohong” 

Pertama adalah penghinaan. Kedua berbuat tidak menyenangkan itu 

bisa digugat baik itu tertulis ataupun secara langsung. Sedangkan ketiga ini 

banyak dilakukan oleh oknum yang tidak suka terhadap kelompok lain. 

Yaitu provokasi. Provokasi ini bisa dilakukan oleh oknum intelektual. Hal 

ini bisa dipidana.
3
 

Selain itu tentang penyebaran berita bohong, Allah SWT menyuruh 

kepada kaum mukminin untuk meneliti dan mengonfirmasi berita yang 

datang kepadanya. Khususnya ketika berita itu datang dari orang fasik.  

ٌََبإ ّلِذٌَيٱ ٌََٰٓأٌَُهب َفَتَبٌٍَُٓىْا َأى ُتِصٍُبىْا َلىَۡهۢب  َٞءاَهٌُٓىْا ِإى َجٓبَءُكنۡ َفبِسُكۢ ِب

  ٦َفُتصِۡبُحىْا َعَلىٰ َهب َفَعلُۡتنۡ ًَِٰذِهٍَي  ِٞبَجَهَٰلة

                                                             
3 KH Nasaruddin Umar  saat mejelaskan bahaya hate speech  atau  ujaran  kebencian 

dalam acara Kongres ke-17 Muslimat Nahdlatul Ulama Komisi Bahtsul Masail.  



17 
 

 
 

Artinya :  

"Wahai orang- orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada 

kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah (telitilah 

dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu 

kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal 

atas perlakuan kalian." (Al-Hujurat : 6). 

 

Ditinjau dari segi bahasa, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah 

menjelskan, kata fasiq diambil dari kata fasaqa. Kata itu biasa digunakan 

untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang saehingga 

terkelupas kulitnya.  Ini menjadi kias dari seorang yang durhaka karena 

keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau sering kali 

melakukan dosa kecil.
4
  

Quraish Shihab  menjelaskan, ayat ini merupakan salah satu 

ketetapan agama dalam kehidupan sosial.  Kehidupan manusia dan 

interaksinya harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Karena 

itu, dia membutuhkan pihak lain yang jujur dan berintegritas untuk 

menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang sampai pun harus disaring. 

Jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas.
5
 

 

B. Larangan Menghina Orang Lain dalam Islam  

Hate Speech secara sederhana ialah segala bentuk yang mengandung  

kebencian maupun secara lisan dan tulisan. Pelaku ujaran kebencian 

seringkali terang-terangan melakukan hasutan untuk mencapai 

                                                             
4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 589. 
5
 Ibid 
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kepentingannya
6
 dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan 

menimbulkan fitnah. Padahal Allah melarang manusia untuk mengolok-olok 

orang lain, yakni mencela dan menghina mereka. Sebagaimana firman Allah 

SWT : 

ا ِٞهي َلىٍۡم َعَسىٰٓ َأى ٌَُكىًُىْا َخٍۡز َٞءاَهٌُىْا َّلب ٌَسَۡخزۡ َلىۡم ّلِذٌَيٱ ٌََٰٓأٌَُهب

ا ِهٌُۡهَيۖ َوَّلب َتلِۡوُزٓوْا ِٞهي ًَِسٓبٍء َعَسىٰٓ َأى ٌَُكَي َخٍۡز ِٞهٌُۡهنۡ َوَّلب ًَِسٓبء

َوَهي ّلنۡ ٌَُتبۡ  ّلِۡإٌَوِٰيۚٱَبعَۡذ  ّلُۡفُسىُقٱُن سۡٲِّلٱِبئَۡس  ّلَۡأّلَۡمِٰبۖٲَأًُفَسُكنۡ َوَّلب َتٌَبَبُزوْا ِب

  ١١ ّلَّظِٰلُوىَىٱَفُأْوَّلِٰٓئَك ُهُن 
 

Artinya : 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih 

baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 

gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, 

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS.Al-Hujurat : 11). 
 

Ayat ini menerangkan bahwa, Allah SWT memperingatkan kaum 

mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain 

karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih 

mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan, dan demikian  

pula di kalangan wanita, jangan ada segolongan wanita yang mengolok-olok 

wanita yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada 

sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat dari wanita-wanita yang mengolok-

olok itu. Dan Allah SWT melarang pula kaum mukminin mencela kaum 

                                                             
6 Maruli CC Simanjuntak, Atas Nama Kebencian Kajian Kasus-kasus Kejahatan  

Berbasis Kebencian di Indonesia, (Jakarta : YLBHI, 2015) h.xi. 
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mereka sendiri karena kaum mukminin semuanya harus dipandang satu 

tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan, dan dilarang pula 

panggilan-panggilan dengan gelar-gelar yang buruk seperti panggilan 

kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata : hai fasik, hai kafir, 

dan sebagainya.
7
 Dan ayat diatas juga menerangkan bahwa Allah 

menjelaskan adab-adab (pekerti) yang harus berlaku diantara sesama 

mukmin, dan juga menjelaskan beberapa fakta yang menambah kukuhnya 

persatuan umat Islam, yaitu : 

a. Menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada yang lain. 

b. Menahan diri dari memata-matai keaiban orang lain. 

c.  Menahan diri dari mencela dan menggunjing orang lain.
8
 

Ayat ini juga menerangkan bahwa, semua manusia dari satu 

keturunan, maka kita tidak selayaknya menghina saudaranya sendiri. Dan 

Allah juga menjelaskan bahwa dengan Allah menjadikan kita berbangsa-

bangsa, bersuku-suku dan bergolong-golong tidak lain adalah agar kita 

saling kenal dan saling menolong sesamanya. Karena ketaqwaan, kesalehan 

dan kesempurnaan jiwa itulah bahan-bahan kelebihan seseorang atas yang 

lain. Kita tidak boleh saling menghina diantara sesamanya. Ayat ini akan 

dijadikan oleh Allah sebagai peringatan dan nasehat agar kita bersopan 

                                                             
7 Hafizh   Dasuki   dkk,    Al-Qur‟an   dan  Tafsirnya,   (Yogyakarta:  UII, 1991),  h. 430.  
8 Nurul Handayani, “Tafsir Ayat-ayat tentang Masyarakat” (On-line), tersedia di: http:// 

langitjinggadipelupukmatarumahmakalah.blogspot.co.id/2014/01/makalah-tafsir-ayat-ayat-tentang 

.html, 2014. 

http://langitjinggadipelupukmatarumahmakalah.blogspot.co.id/2014/01/makalah-tafsir-ayat-ayat-tentang.html
http://langitjinggadipelupukmatarumahmakalah.blogspot.co.id/2014/01/makalah-tafsir-ayat-ayat-tentang.html
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santun dalam pergaulan hidup kaum yang beriman. Dengan hal ini berarti 

Allah melarang kita untuk mengolok-olok dan menghina orang lain.
9
  

           Sementara, dalam hadis juga ditegaskan: 

َََسلََّن َعْي َأِبْي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َعْي َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهلُل ِِْه   َعَل

َْ ِلَِْصُوْت َقاَل :  ًِْرا َأ َُِقْل َخ َِْوِم ْاآلِخِر َفْل ََاْل َهْي َكاَى ُيْؤِهُي ِباهلِل   

Artinya : 

“Dari   Abu   Hurairah  Radhiyallahu „anhu , dari Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wa  sallam,  beliau  bersabda :  Barang  siapa  yang  beriman  

kepada Allah dan Hari Kiamat maka berikanlah pernyataan yang baik atau 

lebih baik diam”(HR. Bukhari dan Muslim)
10

  

 

Bahwa dari rujukan di atas, dalam Islam dilarang menghina atau 

menghasut kepada sesama muslim, walaupun media merupakan ruang 

publik di mana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan 

pendapat, namun pendapat yang dikemukan tentu harus bertanggung jawab 

dan tidak mengadung SARA. 

Demikian jelaslah bahwa larangan penghinaan (fitnah) itu erat  

kaitannya dengan menjaga kehormatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu 

setiap orang wajib memelihara dan menjaga kehormatan orang lain. Sebab 

hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketenangan dan ketentraman bagi      

masyarakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Islam mengajarkan  

kepada umatnya untuk berbahasa, tertulis maupun lisan, secara baik. Ini 

karena pemakaian bahasa yang baik akan mendatangkan kebaikan, tidak 

saja kepada orang lain tetapi juga kepada dirinya sendiri. 

                                                             
9 Ibid  
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C. Anjuran Bertutur Kata yang Baik dalam Islam 

Hate  speech  hanya  akan menimbulkan hilangnya ketenteraman di 

tengah masyarakat, menghancurkan perdamaian, merenggangkan 

persaudaraan, dan mencederai kemanusiaan. Karena pada dasarnya fitrah 

manusia adalah makhluk yang mendambakan hidup damai dan tenteram, 

maka dapat dipastikan bahwa keduanya adalah musuh kemanusiaan. Agama 

apapun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukannya.
11

 

Agama Islam sendiri dikenal sebagai agama yang cinta 

perdamaian. Bahkan misi terbesarnya adalah menyebarkan kedamaian ke 

seluruh penjuru alam. Caranya adalah dengan memperbaiki akhlak manusia, 

bukan dengan hate speech. Salah satunya yaitu dengan bertutur kata baik 

dan    santun   yang   merupakan  cerminan   akhlak   seorang   muslim  yang  

membawa kedamaian bagi dirinya maupun orang-orang di lingkungan 

sekitarnya. Bertutur kata yang baik dan santun diterapkan kepada siapapun 

lawan bicara, baik orang tua, sesama atau kepada orang yang usianya berada 

di bawah kita. Rasulullah bahkan mencontohkan untuk berkata baik kepada 

pembantunya.  Manfaat  yang  bisa   diperoleh seorang muslim yang berkata  

baik dan santun antara lain menjadikan seorang muslim lebih tenang dan 

tenteram, menjauhkan dari perselisihan, serta akan lebih dihargai oleh 

siapapun. Sebagaimana firman Allah SWT : 

                                                                                                                                                                       
10 Muhammad Fu‟ad‟ Abdul Baqi, Al-lu‟lu Wal Marjan Jilid 1, (Semarang: AL-RIDHA, 

1993), h.34. 
11 Ali Imron, “Hate Speech dan Bullying dalam Prespektif Hadis Nabi” (On-line), tersedia 

di: http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/7/hate-speech-dan-bullying-dalam-

perspektif-hadis-nabi, (11 Mei 2016). 

http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/7/hate-speech-dan-bullying-dalam-perspektif-hadis-nabi
http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/7/hate-speech-dan-bullying-dalam-perspektif-hadis-nabi
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ًَ َأحَۡسُيۚ ِإَى  ّلِتًٱّلِعَببِدي ٌَُمىُّلىْا  َوُلل ٌَُهنۡۚ ِإَى  ّلَّشٍَۡطَٰيٱِه ٌٌََزُغ َبٍۡ

  ٣٥ا ٞا ُهِبٍيَٞكبَى ِّللِۡإًَسِٰي َعُذّو ّلَّشٍَۡطَٰيٱ
 

Artinya : 
 

“Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu 

menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagi manusia.”(QS. Al.Israa : 53). 
 

Ayat ini menerangkan, Allah SWT memerintahkan hamba dan 

Rasul-Nya, Muhammad SAW supaya beliau menyuruh hamba-hamba-Nya 

yang beriman agar dalam perbincangan dan omongan mereka selalu 

mengucapkan kata-kata yang benar dan kata-kata yang baik, karena jika 

mereka tidak melakukan hal itu, niscaya syaitan akan mengacaukan (di 

antara) mereka dan mengantarkan mereka kepada kejahatan, perselisihan 

dan   pertikaian.
12

 Oleh   sebab  itu, kita sebagai sesama muslim agar 

bertutur kata yang baik , tidak harus dengan melakukan  hate speech. Masih 

banyak cara lain yang lebih arif dan bijaksana. Cara-cara yang 

mengedepankan kelembutan lebih layak didahulukan, karena bukan saja 

menyelamatkan umat manusia dari konflik sosial dan perang kemanusiaan, 

tetapi juga akan menuntun pelakunya ke surga, sebagaimana sabda Nabi :  

 

ٍِْه َأْضَوْي َّلُه اّْلَجٌََة ٍَْي ِرْجَل ٍِْه َوَهب َب ٍَْي َّلْحٍَ  َهْي ٌَْضَوْي ِّلً َهب َب
 

“Barangsiapa yang menjamin kepadaku bahwa dia menjaga apa yang di 

                                                             
12 Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid 5, (Bogor : Pustaka Imam  As-Syafi‟i, 2003), h. 175 
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antara kedua rahangnya (lisan), dan apa yang di antara kedua kakinya 

(kemaluan), aku jamin surga untuknya.” (HR Bukhari  no. 2478).
13

  
 

 
D. Hukuman dalam Hukum Islam 

Islam sebuah agama yang raḥ matan lil ālamīn yang mengajarkan 

hubungan keTuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar, Islam 

sebagai agama yang raḥ matan lil ālamīn benar-benar mengharamkan 

perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, 

mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-

perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. 

Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga 

mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan 

memasukkan mereka dalam golongan orang- orang yang fasik, karena Islam 

bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain. 

Sehingga dalam Islam mensyariatkan adanya hukuman sebagai salah satu 

tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang 

melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban 

dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan 

individu. Adapun jenis-jenis hukuman sendiri ada tiga macam, yakni : 

1. Jarimah hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah 

ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-

Qur‟an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Sehingga 

                                                             
13 M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3, (Depok : Gema Insani, 

2008), h. 702 
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hukuman had tidak memiliki batasan minimal (terendah) ataupun 

batasan maksimal (tertinggi).
14

 Jarimah hudud terdiri atas : 

a. Zina 

Zina  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  menyangkut  hubu

ngan  seksual  dan semacamnya  tanpa  adanya  ikatan  suami-

istri  yang  dilakukan  oleh  mukallaf  baik  yang sudah menikah atau 

masih bujang. Sanksi jarimah zina dibagi dua, yaitu : 

1) Zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang 

yang telah menikah secara sah. Maka hukumannya dengan 

rajam, yaitu dilempari batu hingga mati.   

2) Zina ghairu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh 

orang yang belum menikan. Maka hukumannya dengan 

jilid/dipukul 100 kali dan diasingkan selama setahun.  

b. Menuduh wanita baik-baik berzina 

Sanksi bagi pelaku menuduh wanita baik-baik berzina ada dua 

macam, yaitu sebagai berikut : 

1) Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh 

kali, hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman 

yang sudah ditetapkan oleh syara, sehingga ulil amri tidak 

mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi 

orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut 

mazhab Syafii, orang yang dituduh berhak memberikan 

                                                             
14 Abdul Qadir Audah, Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1,(Bogor : PT. Kharisma 

Ilmu, 2007), h. 99 



25 
 

 
 

pengampunan, karena hak manusia lebih dominan dari pada hak 

Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak 

berhak memberikan pengampunan, karena di dalam jarimah 

qadzaf hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia. 

2) Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya.
15

 

c. Meminum-minuman keras 

Meninum-minuman yang membuat peminumnya mabuk atau 

mengalami gangguan kesadaran. Sanksi bagi peminum minuman 

memabukkan, ulama berbeda pendapat dalam menetapkkannya, 

sebagai berikut : 

1) Menurut Hanafiyah  dan Malikiyah, pelaku minuman khamar 

dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Pendapat ini mengikuti 

dasar hukum yang ada pada surah An-Nur ayat 4 yang 

menjelaskan tentang orang yang menuduh zina dicambuk 80 

kali. Dan juga hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah 

mencambuk peminum khamar dengan cambukan dua pelapah 

kurma sebanyak 40 kali. Sehingga menjadi 80 kali. 

2) Menurut Syafi‟iyah, hukuman bagi peminum khamar hanya 40 

kali cambuk. Ini berdasarkan pada sunnah fi‟liyah bahwa 

hukuman terhadap jarimah khamar adalah 40 kali 

dera/cambuk.
16

  

d. Pencurian 

                                                             
15

 A. Djazuli. Fiqih Jinayah. (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1997), hlm. 68-69.  
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Pencurian  adalah  mengambil  barang  milik  orang  lain  yang        

bukan  haknya yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi dari 

tempat penyimpanannya. Sanksi bagi pelaku mencuri adalah sanksi 

potong tangan jika telah memenuhi „syarat syarat pencurian‟ yang 

wajib dikenai potong tangan. Adapun jika pencurian itu belum 

memenuhi syarat, pencuri tidak boleh dikenai sanksi potong tangan. 

Misalnya, orang yang mencuri karena kelaparan, mencuri barang-

barang milik umum, belum sampai nishâb (1/4 dinar), dan lain 

sebagainya tidak boleh dikenai hukum potong tangan.
17

 

e. Perampokan 

Perampokan adalah keluarnya gerombolan bersenjata didaerah 

islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, 

perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, 

peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik 

gerombolan tersebut dari orang islam sendiri maupun kafir. Sanksi 

bagi pelaku perampokan, yaitu : 

1) Dibunuh,  

2) Disalib,  

 

3) Dipotong tangan dan kakinya secara silang,  

4) Dibuang dari negeri tempat kediamannya.
18

  

f. Pemberontakan 

                                                                                                                                                                       
16 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), hlm. 78 
17

 Muamer Kadhapi, “Hudud, Qishah dan Ta‟zir” (On-line), tersedia di: http://ukhuwahisl 

ah.blogspot.co.id/2013/10/makalah-hudud-qishash-dan-tazir.html, (11 September 2013). 

http://ukhuwahislah.blogspot.co.id/2013/10/makalah-hudud-qishash-dan-tazir.html
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Pemberontakan adalah tindakan pembangkangan atau penolakan 

keras untuk patuh kepada iman atau pemerintah yang sah, dan 

biasanya mengarah kepada kudeta berdarah. Sanksi bagi pelaku 

perampokan, yaitu : 

1) Diperangi lebih dahulu sebagai langkah utama. 

2) Di adili di muka pengadilan sebagai langkah terakhir.
19

 

g. Murtad 

Meninggalkan agama islam dan menentanganya setelah agama 

tersebut dianutnya, dan hanya terjadi dikalangan orang yang telah 

memeluk islam. Sanksi bagi pelaku murtad, yaitu : 

1) Hukuman pokok adalah dibunuh setelah mendapat kesempatan 

atau keringanan terlebih dahulu untuk bertaubat. 

2) Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak 

dapat diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa ta‟zir. 

3) Hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilang hak 

terpidana untuk bertasharuf (mengelola) hartanya.
20

 

 

2.  Jarimah qisas; adalah kesamaan antara perbuatan pidana dengan 

sanksi hukumnya, seperti dihukum mati akibat membunuh dan dianiaya 

akibat menganiaya. Jarimah qisas terdiri atas : 

a. Pembunuhan 

                                                                                                                                                                       
18 Ibid  
19 Muhammad Tahmid Nur, Mengapai Hukum Pidana Ideal, (Yogyakarta: Dee Publish, 

2016), h. 191 
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Pembunuhan ada tiga macam, yaitu : 

1) Pembunuhan sengaja 

Pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  mukallaf  dengan  

menggunakan  alat  yang biasa untuk membunuh/mematikan 

disertai dengan niat untuk membunuh. Sanksi bagi pelaku 

pembunuhan disengaja yaitu jika telah memenuhi syarat wajib 

diqisash, jika mendapat maaf dari keluarganya maka dengan 

membayar diyat, atau jika mendapat pengampunan penuh oleh 

keluarga terbunuh maka dapat dibebaskan. 

2) Pembunuhan semi sengaja 

Menyengaja  suatu  perbuatan  aniaya  terhadap  orang  lain,      

dengan  alat  yang  pada umumnya tidak mematikan, sehingga 

membuat korban meninggal.  Sanksi pembunuhan semi sengaja 

yaitu  tidak  wajib  qisas,  tapi  hanya  diwajibkan  membayar    

denda berat kepada keluarga korban (ahli yang dibunuh) 

diangsur selama tiga tahun.  

3) Pembunuhan tersalah 

Pembunuhan  yang  terjadi  dengan  tanpa  adanya  maksud        

(niat) membunuh,  baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. 

Sanksi pembunuhan tersalah yaitu tidak wajib qisas, tetapi 

                                                                                                                                                                       
20 Ahmad Hanafi,. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 

278 
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hanya wajib membayardenda  ringan  yang  dibebankan  kepada  

 keluarga  pembunuh,  bukan  kepada  si pembunuh.
21 

b. Penganiayaan  

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

dengan sengaja atau tidak sengaja untuk menganiaya atau 

mencederai orang lain. Sanksi bagi pelaku penganiayaan dibagi dua, 

yaitu : 

1) Penganiayaan sengaja 

Hukuman pokoknya yaitu qishash atau balasan setimpal. Yang 

diberlakukan qishash pada penghilangan atau pemotongan 

bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai pada 

tingkat muwadhihah, yaitu luka yang sampai menampakkan 

tulang. 

2) Penganiayaan semi sengaja 

Hukuman pengganti, yaitu denda yang jumlahnya berbeda 

antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya.
22 

3. Jarimah ta‟zir; adalah jenis tindak pidana yang tidak secara tegas 

diatur dalam Al-quran dan hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan 

jarimah ta‟zir ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat 

melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini. Jenis jarimah ta‟zir 

                                                             
21 Ahmad Affandi, “Jarimah Al-Baghyu” (On-line), tersedia di: http://affandi13achmad. 

blogspot.co.id/2016/05/jarimah-al-baghyu.html, (24 Mei 2016). 
22 Ibid 
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sangat banyak dan tidak terbatas.
23

 Jarimah ta‟zir terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

a. Jarimah hudud atau qisas diyat  yang syubhat atau tidak 

memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, 

percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian aliran 

listrik. 

b. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Alquran dan hadis, namun 

tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, 

tidak melaksanakan amanah dan menghina agama. 

c. Jarimah-jarimah    yang    ditentukan    penguasa/hakim    untuk 

kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran peraturan lalu lintas. 

Menurut Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta‟zir secara rinci 

kepada beberapa bagian, yaitu: 

a. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan pembunuhan. 

b. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan pelukaan. 

c. Jarimah ta‟zir   yang   berkaitan   dengan   kejahatan   terhadap 

kehormatan dan kerusakan akhlak. 

d. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan harta. 

e. Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. 

Sedangkan  macam-macam  hukuman  ta‟zir  adalah  

sebagai berikut :
 

a. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan badan, yaitu :  

                                                             
23

 Abdul Qadir Audah, Op.Cit, h. 100 
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1) Hukuman mati 

Jarimah ta‟zir, untuk hukuman mati diterapkan oleh para 

fuqaha secara beragam, yaitu : 

a) Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk 

menerapkan hukuman mati sebagai ta‟zir dalam jarimah-

jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati 

apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. 

Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan 

menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir 

dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam. 

b) Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai 

ta‟zir untuk jarimah-jarimah ta‟zir tertentu, seperti 

spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. 

Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha 

Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. 

2) Hukuman cambuk 

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk 

yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalau 

kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam 

Ibn Taimiyah, dengan alas an karena sebaik-baiknya perkara 

adalah pertengahan. 

Apabila orang yang dihukum ta‟zir itu laki-laki maka baju 

yang menghalanginya sampainya cambuk ke kulit harus 
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dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang 

perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika 

demikian akan terbukalah auratnya.
24

 

b. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, 

yaitu : 

1) Hukuman penjara 

Hukuman penjara disini bukanlah menahan pelaku di tempat 

yang sempit, melainkan menahan sseorang yang mencegahnya 

agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan 

tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun ditempat 

lainnya. Penahan itulah yang dilakukan pada masa nabi dan 

Abu bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu bakar tidak ada 

tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang 

pelaku. 

2) Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan dalam jarimah ta‟zir, mengenai masa 

pengasingannya para fuqaha berbeda pendapat, yaitu : 

a) Menurut Mazhab Syafi‟I dan Ahmad, tidak lebih dari 1 

tahun. 

b) Menurut Imam Abu Hanafi, masa pengasingan lebih dari 1 

tahun. 

c. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan harta 

                                                             
24

  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidan Islam, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), h. 260 
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Hukuman ta‟zir berupa harta benda, dengan menahan harta 

terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau 

menghancurkannya 

d. Hukuman ta‟zir dalam bentuk lain, yaitu : 

1) Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang 

Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke 

sidang pengadilan. Sudah tentu bentuk yang pertama disebut 

oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan 

dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua. 

Sebab pelaksanaan peringatan pertama pelaku cukup dirumah 

dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedangkan 

peringatan kedua pelaku harus hadir ke pengadilan untuk 

mendapatkan peringatan langsung dari hakim. 

2) Dicela 

Para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan 

didalam maupun diluar persidangan, akan tetapi tampaknya 

yang lebih tepat adalah dilakukan didepan pengadilan. 

3) Pengucilan 

Hukuman ta‟zir yang berupa pengecualian ini diberlakukan bila 

membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi 

masyarakat tertentu. 

4) Nasehat 
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Nasihat sebagai sanksi ta‟zir adalah memperingatkan si pelaku 

bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan 

kebiasaannya. 

5) Pemecatan dari Jabatan 

Sanksi ta‟zir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa 

diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah. 

Pada prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan 

dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, 

pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat 

seorang pegawai negeri tidak dapat dipercayai untuk 

memegang suatu tugas tertentu. 

Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman 

pokok atau pengganti ataukah sebagai hukuman tambahan 

sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang 

dilakukannya. 

6) Diumumkan Kejahatannya 

Menurut fuqaha sanksi ta‟zir yang berupa pengumuman 

kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan 

menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan 

serupa. Diantara jarimah yang dicontohkan oleh para ulama 
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adalah saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kezaliman 

hakim, dan menjual belikan harta yang haram.
25 

Seperti contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW. Disebutkan 

bahwa fitnah pernah menimpah istri Nabi Aisyah ra. Pada saat dalam 

perjalanan kembali  dari  perang,  rombongan  kaum  muslimin  berhenti  

disuatu  tempat untuk beristirahat, pada saat itu Aisyah keluar dari tandu 

untuk membuang hajat  dan  pada  saat  kembali  Aisyah  merasa  kalungnya  

hilang  lalu  pergi kembali untuk mencari kalung. Pada saat tiba ditempat 

istirahat rombongan Aisyah  sudah  ditinggal   dengan  persangkaan   

rombongan  Aisyah  masih didalam tandu. Akhirnya Aisyah menunggu 

beberapa jam untuk menunggu rombongan yang lain. Akhirnya Aisyah 

bertemu dengan Shafwan bin Mu‟aththal dan mempersilahkan Aisyah untuk 

menaiki untanya sampai ke Madinah. Sesampai di Madinah fitnah keji 

mulai bertebaran di kalangan masyarakat, terutama dilakukan oleh tokoh 

munafik Abdullah bin Umay bin Salul, dan kaum muslimpun juga 

melakukannya seperti Hasan bin Tsabit, Hamnah binti Jahsy dan Misthah 

bin Utsatsah, sehingga Nabi menjatuhi hukuman bagi kaum muslimin 

penyebar fitnah tersebut dengan delapan puluh kali cambukan.
26

  

Tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik melalui ujaran  

kebencian  belum  diatur  dalam  hukum  pidana Islam, kasus diatas masuk   

dalam kategori pencemaran nama baik dengan hukuman cambuk oleh  

                                                             
25 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 260-

263   
26 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 56-57. 
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karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori jarimah takzir 

karena tidak ditentukan dalam Alquran maupun hadis. Hukuman takzir 

adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya, 

sehingga penetapan timbulnya  jarimah  adalah  wewenang  penguasa  

atau  hakim  menyangkut. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



37 
 

 
 

BAB III 

PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE NO. 19 TAHUN 2016 

TENTANG HATE SPEECH  

 

A. Kajian tentang Hate Speech 

1. Pengertian Hate Speech 

Hate Speech (Ujaran Kebencian) dapat didefinisikan sebagai 

ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk 

tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap 

kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, 

etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.
1
 Hate Speech dalam arti 

hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu 

atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada 

individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, 

warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. 

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.
2
  

                                                             
1  Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

di Indonesia” (On-line), tersedia di:  http://www.uph.edu/id/component/wmnews/new/2517-

mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan 

".html (23 November 2015). 
2 Sutan  Remy  Syahdeini,  Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer,  (Jakarta: Pustaka 

Utama Grafiti, 2009), h. 38.  
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Hate Speech atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut ujaran 

kebencian adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan 

masyarakat   asli,   yang   menimpa  suatu   komunitas  tertentu dan dapat 

menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang) yang lain 

tidak peduli. Dalam pada itu, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-

ujaran (speech) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut 

mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini 

terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk 

menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun 

tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan 

berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para 

audiennya untuk melakukan kekerasaan atau menyakiti orang atau 

kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu 

berhasil dilakukan.
3
 

 

2. Bentuk-bentuk Hate Speech 

Bentuk-bentuk ujaran kebencian (hate speech) dapat berupa 

tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk 

antara lain : 

a. Penghinaan 

Menurut  R. Soesilo  dalam  bukunya  yang  berjudul Kitab Undang- 

                                                             
3 M. Choirul Anam  dan  Muhammad  Hafiz,  “SE  Kapolri  Tentang  Penanganan  Ujaran 

Kebencian  (Hate Speech)  dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. Jurnal Keamanan Nasional, Vol 

1 No.3 (2015), h. 345-346.  
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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.
4
 

Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat 

mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat 

individual ataupun komunal (kelompok). 

b. Pencemaran Nama Baik 

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP ialah tindakan 

mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara 

menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. 

c. Penistaan 

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun 

pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan 

kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan 

tersebut ataupun korban  dari tindakan tersebut, sedangkan menurut 

Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah  suatu  perbuatan  yang  

dilakukan  dengan  cara  menuduh  seseorang ataupun kelompok 

telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu 

tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan  

                                                             
4 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi 

Pasal, (Bogor: Politea, 1991), h. 225. 



40 
 

 
 

itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, 

menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan 

biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.
5
 

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan 

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. 

Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur 

pada Pasal 335 ayat (1). 

Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

1) Barangsiapa   secara   melawan   hukum   memaksa   orang   lain   

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, 

dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tak menyenangkan, atau   memakai   ancaman   

kekerasan,   sesuatu   perbuatan   lain   maupun perlakuan tak 

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang 

lain. 

2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 

melakukan atau membiarkan   sesuatu   dengan   ancaman   

pencemaran   atau   pencemaran.
6
 

e. Memprovokasi; 

Memprovokasi menurut KBBI adalah sutu perbuatan yang dilakukan  

                                                             
5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1). 
6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335 ayat (1). 
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untuk membangkitkkan kemarahan seseorang dengan cara 

menghasut memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang 

yang terhasut mempunyai pikiran negative dan emosi.
7
 

f. Menghasut 

Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, 

membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat 

sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. 

Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” 

akan tetapi bukan “memaksa”.
8
 

g. Penyebaran berita bohong; 

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan 

berita atau kabar dimana ternyata  kabar  yang disiarkan itu adalah 

kabar bohong.Yang dipandang  sebagai  kabar  bohong  tidak  saja  

memberitahukan  suatu  kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan 

secara tidak betul suatu kejadian.
9
 

Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak 

pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau 

konflik sosial.
10

 

 

 

 

                                                             
7  Ananda  Santoso  dan  A. R. AL Hanif,   Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: 

ALUMNI), h. 300. 
8   R. Soesilo, Op.Cit, h. 136. 
9  Ibid, h. 269. 
10  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Buku Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate 

Speech), Jakarta, 2015, h. 13. 
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3. Aspek-aspek Hate Speech 

Ujaran  kebencian    sebagaimana   dimaksud,  bertujuan  untuk 

menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok 

masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek : 

a. Suku; 

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk 

melakukan kekerasaan, dikriminasi atau permusuhan sehingga 

terjadinya konflik sosial antar suku. 

b. Agama; 

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan 

kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. 

c. Aliran keagamaan; 

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk 

melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di 

Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk 

menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau 

permusuhan. 

d. Keyakinan/kepercayaan; 

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada 

keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi 

antar masyarakat. 
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e. Ras; 

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena 

memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan  

berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau 

pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia. 

f. Antar golongan; 

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk 

dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, 

diskriminasi atau permusuhan. 

g. Warna kulit; 

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena 

perbedaaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau 

pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia. 

h. Etnis; 

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena 

memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan  

berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau 

pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia. 

i. Gender; 

Segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang 

mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau 

menghapuskan pengakuan, pemanfaaatan atau penggunaan hak asasi 

manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin. 



44 
 

 
 

j. Kaum difabel; 

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, 

sehingga  adanya  pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan  

atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.  

k. Orientasi seksual, ekspresi gender; 

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang 

memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya dikriminasi terhadap 

kaum tersebut.
11

 

 

4.  Sarana atau Alat yang digunakan untuk Ujaran Kebencian (Hate  

 Speech) 

Hate Speech dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, 

yang mengandung unsur-unsur ujaran  kebencian, antara lain : 

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan; 

Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, 

dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi 

atau permusuhan. 

b. Spanduk atau banner; 

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan 

gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung 

pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk 

menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau 

permusuhan. 

                                                             
11   Kepolisian Negara Republik Indonesia, Loc.Cit. 
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c. Jejaring media sosial; 

 Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media massa cetak atau   

 elektronik, yaitu : 

1) Mendistribusikan atau mentrasmisikan dan membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. 

2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian 

atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. 

d. Penyampaian pendapat di muka umum 

 Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk   

 melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. 

e. Ceramah keagamaaan; 

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau 

melakukan kekerasaan atas dasar agama dengan menyalahgunakan 

isi kitab suci. 

f. Media massa cetak atau elektronik; 

Mendistribusikan atau mentrasmisikan dan membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan. 

g. Pamflet; 
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Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang 

disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung 

pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk 

menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau 

permusuhan.
12

 

 

5. Sanksi Pidana Terhadap Hate Speech Menurut Peraturan 

Perundang-undangan 

Sanksi pidana terhadap pelaku hate speech  diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di 

luar KUHP.  

 

Tabel 1. Sanksi Pidana bagi pelaku hate speech yang diatur   

                    dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 

No.  

Kategori 

 tindak 

pidana 

Pasal  
Perbuatan  

         yang dilarang 

Sanksi 

Pidana 

Penjara 
Denda 

1 
Pencemaran/ 

penistaan 

Pasal 

310 

ayat 1 

Barangsiapa sengaja 

menyerang kehormatan 

atau nama baik seorang, 

dengan menuduh suatu 

hal, yang dimaksudnya 

terang supaya hal itu 

diketahui umum 

9 bulan  

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah) 

Pasal 

310 

ayat 2 

Jika menyerang 

kehormatan dilakukan 

dengan tulisan atau 

gambaran yang 

disiarkan, 

dipertunjukkan atau 

ditempel dimuka 

umum, maka diancam 

karena pencemaran  

1 tahun 

4 bulan 

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah) 

                                                             
12 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Op.Cit, h. 24-25. 
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2 Fitnah 

Pasal 

311 

ayat 1 

Bila yang melakukan 

kejahatan pencemaran 

atau pencemaran 

tertulis dibolehkan 

untuk membuktikan 

kebenaran tuduhannya 

itu namun ia tidak 

dapat membuktikannya, 

dan tuduhan dilakukan 

bertentangan dengan 

apa yang diketahuinya, 

maka dia diancam 

karena melakukan 

fitnah 

4 tahun __  

3 
Penghinaan 

Ringan 

Pasal 

315 

ayat 1 

Tiap-tiap penghinaan 

dengan sengaja yang 

tidak bersifat 

pencemaran atau 

pencemaran tertulis 

yang dilakukan 

terhadap seseorang, 

baik di muka umum 

dengan lisan atau 

tulisan, maupun di 

muka orang itu sendiri 

dengan lisan atau 

perbuatan, atau dengan 

surat yang dikirimkan 

atau diterimakan 

kepadanya, diancam 

karena penghinaan 

ringan 

4 bulan 

2 

minggu 

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah) 

4 

Penghinaan 

terhadap 

Presiden dan 

Wakil 

Presiden 

Pasal 

317 

ayat 1 

Barang siapa 

menyiarkan, 

mempertunjukkan, atau 

menempelkan di muka 

umum tulisan atau 

lukisan yang berisi 

penghinaan terhadap 

Presiden atau Wakil 

Presiden, dengan 

maksud supaya isi 

penghinaan diketahui 

atau lebih diketahui 

oleh umum 

1 tahun 

4 bulan 

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah) 
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5 

Menimbulkan 

Perasangkaan 

Palsu 

Pasal 

318 

ayat 1 

Barangsiapa dengan 

suatu perbuatan sengaja 

menimbulkan  secara 

palsu perasangkaan 

terhadap seseorang 

bahwa dia melakukan 

suatu tindak pidana, 

diancam karena 

menimbulkan 

persangkaan palsu 

4 tahun __ 

 

       Adapun, untuk penghinaan, pencemaran nama baik terhadap  

pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur di pasal-pasal 

khusus dalam KUHP. 

 

Tabel 2. Sanksi Pidana bagi pelaku hate speech yang diatur   

                    di pasal-pasal khusus dalam KUHP. 

 
No.  

Kategori 

 tindak 

pidana 

Pasal  
Perbuatan  

         yang dilarang 

Sanksi 

Pidana 

Penjara 
Denda 

1 

Penghinaan 

terhadap 

kepala negara 

asing 

 

Pasal 

142   

ayat 1 

 

Penghinaan dengan 

sengaja terhadap raja 

yang memerintah atau 

kepala negara sahabat 5 tahun 

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah) 

2 

Penghinaan 

terhadap 

golongan 

penduduk 

Indonesia 

Pasal 

156 

ayat 1 

Barang siapa di muka 

umum menyatakan 

perasaan permusuhan, 

kebencian atau 

penghinaan terhadap 

suatu atau beherapa 

golongan rakyat 

Indonesia 

4 tahun 

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah)  
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Pasal 

157 

ayat 1 

Barangsiapa 

menyiarkan, 

mempertunjukkan atau 

menempelkan di muka 

umum tulisan atau 

lukisan, yang isinya 

mengandung penyataan 

rasa permusuhan, 

kebencian atau 

penghinaan di antara 

atau terhadap 

golongan-golongan 

rakyat Indonesia 

2 tahun 

4 bulan 

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah) 

3 

Penghinaan 

terhadap 

pegawai 

agama 

Pasal 

177 

angka 1 

Barang siapa yang 

menertawakan seorang 

petugas agama dalam 

menjalankan tugas 

yang diizinkan 

4 bulan 

2 

minggu 

Rp. 

1800,- 

(seribu 

delapan 

ratus 

rupiah) 

Pasal 

177 

angka 1 

Barang siapa menghina 

benda-benda untuk 

keperluan ibadah di 

tempa atau pada waktu 

ibadah dilakukan 

4 bulan 

2 

minggu 

Rp. 

1800,- 

(seribu 

delapan 

ratus 

rupiah) 

4 

Penghinaan 

terhadap 

kekuasaan 

yang ada di 

Indonesia 

Pasal 

207 

Barang siapa dengan 

sengaja di muka umum 

dengan lisan atau 

tulisan menghina suatu 

penguasa atau badan 

umum yang ada di 

Indonesia 

1 tahun 

6 bulan 

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah) 

Pasal 

208 

ayat 1 

Barang siapa 

menyiarkan, 

mempertunjukkan atau 

menempelkan di muka 

umum suatu tulisan 

atau lukisan yang 

memuat penghinaan 

terhadap penguasa atau 

badan umum yang ada 

di Indonesia dengan 

maksud supaya isi yang 

menghina itu diketahui 

atau lebih diketahui 

4 bulan 

2 

minggu 

Rp. 

4500,- 

(empat 

ribu 

lima 

ratus 

rupiah) 
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oleh umum. 

 

Ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, terdapat pada peraturan 

perundangan-undangan   pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang mengacu 

pada pasal-pasal, sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Sanksi Pidana bagi pelaku hate speech yang diatur   

                    di luar KUHP. 

 

No.  

Kategori 

 tindak pidana 

UU ITE 

No.19/2016  

Perbuatan  

   yang dilarang 

Sanksi 

Pidana 

Penjara 
Denda 

1 

Penghinaan 

dan 

pencemaran 

nama baik 

melalui media 

elektronik 

Pasal 27    

ayat 3 

 

Setiap  Orang  

dengan  sengaja  

dan  tanpa  

mendistribusikan 

dan/atau 

mentransmisikan 

dan/atau membuat 

dapat diaksesnya 

Informasi 

Elektronik 

dan/atau 

Dokumen 

Elektronik yang 

memiliki muatan 

penghinaan 

dan/atau 

pencemaran nama 

baik. 

4 tahun 

Rp. 

750.000 

.000,- 

(tujuh 

ratus 

lima 

puluh 

juta) 

2 
Menyebarkan 

berita bohong 

Pasal 28 

 ayat 1 

Setiap Orang 

dengan sengaja 

dan tanpa hak 

menyebarkan 

berita bohong dan 

menyesatkan 

4 tahun  

Rp. 

750.000 

.000,- 

(tujuh 

ratus 

lima 

http://huku.mn/7669
http://huku.mn/7669
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yang 

mengakibatkan 

kerugian 

konsumen dalam 

Transaksi 

Elektronik 

puluh 

juta) 

Pasal 28 

 ayat 2 

Setiap Orang 

dengan sengaja 

dan tanpa hak 

menyebarkan 

informasi yang 

ditujukan untuk 

menimbulkan 

rasa kebencian  

atau permusuhan 

individu dan/atau 

kelompok 

masyarakat 

tertentu 

berdasarkan atas 

suku, agama, ras, 

dan 

antargolongan 

4 tahun 

Rp. 

750.000 

.000,- 

(tujuh 

ratus 

lima 

puluh 

juta) 

  
Jo. Pasal 45 

ayat 2 

Setiap  Orang  

yang memenuhi 

unsur 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat 1, 

ayat 2, ayat 3, 

dan ayat 4 

4 tahun 

Rp. 

750.000 

.000,- 

(tujuh 

ratus 

lima 

puluh 

juta) 

 

 

B. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Hate Speech 

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya 

dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan 

atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya 



52 
 

 
 

seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. 

Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif 

pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan,
13

 salah 

satunya saat ini ujaran kebencian atau yang lebih dikenal dengan hate speech.     

          Hate speech atau ujaran kebencian dapat berupa tindakan-tindakan 

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuataan tidak 

menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong 

yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan 

secara langsung maupun melalui media terutama media sosial.
14

 

Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang 

mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (hate speech), sebagai berikut :  

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. 

Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu : 

a. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. 

Misal : pidato, menulis, menggambar. 

b. Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain 

melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut 

merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang 

langsung ditujukan kepada target sasaran. 

                                                             
13 Nanda Agung Dewantara, Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi 

Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat, (Yogyakarta: LIBERTY, 1998), 

h. 1.  
14 Zaqiu Rahman, “SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah 

Membelenggu Kebebasan Pendapat ?”, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 

(7 Desember 2015), h. 1. 
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2. Dikriminasi : Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan 

yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan 

atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu 

kesetaraan dbidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

3. Kekerasan : setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. 

4. Konflik sosial : perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasaan antara 

dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu 

tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan 

disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan 

menghambat pembangunan nasional. 

5. Menghasut : Mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan 

tindakan dikriminasi, kekerasaan atau permusuhan.  

6. Sarana : segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bias 

terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di 

pintu mobil dan lain-lain.
15

 

       Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

hate speech, yaitu : 

1. Para pelaku melakukan kejahatan karena mungkin didasari oleh suatu 

alasan kebencian, kecemburuan, atau keinginan untuk diakui oleh 

kelompok sendiri dengan identitas yang sama. 

                                                             
15 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  “Buku Penanganan Ujaran Kebencian  (Hate 

Speech), Jakarta, 2015, h. 10. 
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2. Pelaku mungkin tidak memiliki perasaan tertentu tentang sasaran secara 

individual atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi memiliki pikiran atau 

perasaan bermusuhan tentang suatu kelompok di mana individu korban 

menjadi anggotanya. 

3. Pelaku mungkin merasa permusuhan kepada semua orang yang berada di 

luar kelompok di mana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri.16
 

 

C. Penanganan Kasus Hate Speech 

Hate Speech atau Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik 

karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang 

berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa 

ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan untuk menangani 

perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak dikriminasi, 

kekerasaan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial
17

 yang meluas maka 

diperlukan penanganannya. Untuk itu Kapolri selaku aparat negara yang 

memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

memelukan langkah-langkah penanganannya seperti yang tertuang dalam  

Surat Edaran Kapolri nomor SE/06/X/2016, sebagai berikut : 

1. Melakukan tindakan preventif sebagai berikut : 

                                                             
16 Tinta  Orange,  “Faktor  Terjadinya  Hate Speech” (On-line), tersedia di: 

http://tintaaorange.blogspot.co.id/2015/06/faktor-terjadinya-hate-speech.html, (7 Juni 2015). 
17 Veisy Mangantibe, “Ujaran Kebencian dalam SE Kapolri No: SE/6/X/2015 Tentang 

Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech), Jurnal Lex Crimen,  Vol. V No. 1, (Januari 2016), 

h. 159.  

http://tintaaorange.blogspot.co.id/2015/06/faktor-terjadinya-hate-speech.html


55 
 

 
 

a. Setiap   personel   Polri   diharapkan   mempunyai   pemahaman   

dan   pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian. 

b. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap 

gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak 

pidana. 

c. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian 

terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang 

berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian. Keempat, setiap 

personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap 

situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan 

dengan perbuatan ujaran kebencian. 

d. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-

masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang 

berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian. 

e. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan : 

1) Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk 

mengetahui kondisi real di wilayah-wilayah yang rawan konflik 

terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk 

selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai dari early warning dan 

early detection. 

2) Mengedepankan  fungsi  binmas  dan  Polmas  untuk  

melakukan penyuluhan atau sosialisasi  kepada  masyarakat 
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mengenai  ujaran  kebencian  dan dampak-dampak negatif yang 

akan terjadi. 

3) Mengedepankan  fungsi  binmas  untuk  melakukan  kerja  

sama  yang  konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan 

represif atas ujaran kebencian. 

4) Apabila  ditemukan  perbuatan  yang  berpotensi  mengarah 

pada tindak  ujaran  kebencian  maka setiap anggota Porli  

pada tindak ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib  

melakukan tindakan :  

a) Memonitor  dan   mendeteksi   sedini   mungkin   timbulnya  

benih pertikaian di masyarakat. 

b) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga 

melakukan ujaran kebencian. 

c) Mempertemukan   pihak   yang   diduga   melakukan   

ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian. 

d) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang 

bertikai, dan 

e) Memberikan   pehamanan   mengenai   dampak   yang  akan  

timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.
18

 

                                                             
18  Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia,   Surat   Edaran,  No:SE/06/X/2015 tentang  

Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta, 8 Oktober 2015, h. 4-5. 
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Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak 

pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai 

tindakan  preventif.   Jika  tindakan  preventif   sudah  dilakukan, namun tidak   

menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya 

penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
19

 

Selain itu, terdapat prinsip penanganan ujaran kebencian atau hate 

speech yaitu : 

1. Dahulukan pencegahan daripada penegakan hukum! 

Karena :  

 a    Pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir 

b. Prinsip cost and benefit untuk meghindari kerugian yang lebih besar 

(material, sosial, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain). 

c. Prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah 

(unjustified restriction). 

d. Backfire : penindakan justru akan memperbesar skala konlfik 

e. Menghindari penghukuman yang tidak berdasr pada hukum (due 

process of law). 

2. Penegakan hukum adalah jalan terakhir.
20

 

 

Ujaran Kebencian 

 

 

                                                             
19  Ibid  
20  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op.Cit, h. 27-28. 



58 
 

 
 

Pencegahan 

 

              Gagal 

 

Penindakan 

Gambar 1. Langkah-langkah Penanganan Ujaran Kebencian 

Selain itu penanganan tindak pidana terhadap kehormatan atau ujaran 

kebencian ini perlu dicegah agar tidak berlarut-larut dengan tujuan : 

a. Agar putusan Pengadilan berdampak preventif. 

b. Putusan Pengadilan, agar benar-benar dapat menumbuhkan 

kesadaran bernegara, berbangsa, dan berpemerintahan. 

c. Putusan Pengadilan dapat mendidik warga Negara agar tetap 

menghayati Pancasila serta menghindarkan diri dari perilaku 

tercela.
21 

 

D. Kasus yang Berkaitan dengan Hate Speech 

Masalah ujaran kebencian yang muncul dan menjadi topik hangat di 

tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan 

perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi yang 

                                                             
21 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,  (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), h. 82. 
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semakin modern. Pada era grobalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan  teknologi  terutama  di bidang komunikasi dan informasi menjadikan tata  

cara manusia berinteraksi juga mengalami perubahan. Teknologi menjadi  

sarana yang dinilai lebih efektif dan efesien untuk berkomunikasi satu sama 

lain. Kondisi ini kemudian dimaanfaatkan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab guna menebarkan kebencian untuk menyerang orang lain 

demi kepentingan diri dan kelompoknya.
22

 Berikut beberapa contoh kasus 

yang berkaitan dengan hate speech : 

1. Kasus Pencemaran Nama Baik 

Yusniar (27), seorang ibu rumah tangga asal Tamalate, Makassar, 

Sulawesi Selatan, mesti duduk di kursi pesakitan. Dia diseret ke meja 

hijau karena dianggap mencemarkan nama baik anggota DPRD 

Jenoponto, Sudirman Sijaya melalui status akun facebooknya.
23

 

Kasus ini bermula pada 13 Maret 2016. Saat itu sekitar 100 orang 

datang ke rumah yang di tempati Yuniar dan orang tuanya. Mereka 

bermaksud membongkar rumah itu karena diklaim sebagai warisan sah 

saudara tiri ayah Yuniar. Walau rumah ini batal dibongkar, terjadi 

beberapa kerusakan di beberapa bagian. Menurut Yuniar, saat 

penyerangan dirinya mendengar “ Saya anggota DPRD, saya pengacara 

robohkan saja rumah ini”. Esok harinya Yuniar menulis status facebook 

                                                             
22 Hartini Retnaningsih, “Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat”, Info 

Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol.VII No. 21 (November 2015), h. 10-11.  
23  Muammar Fikrie, “Kisah Yuniar, Terjerat Kasus UU ITE Karena Status “no mention”, 

(On-line), tersedia di: https://beritagar.id/artikel/berita/kisah-yusniar-terjerat-uu-ite-karena-status-

no-mention, (16 November 2016). 

https://beritagar.id/artikel/berita/kisah-yusniar-terjerat-uu-ite-karena-status-no-mention
https://beritagar.id/artikel/berita/kisah-yusniar-terjerat-uu-ite-karena-status-no-mention
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berisi kekesalannya kepada mereka yang mendatangi rumahnya. 

Statusnya antara lain : 

"Alhamdulillah akhirnya selesai masalah dengan anggota DPR  

bodoh, pengacara bodoh. Kok mau membela orang yang bersalah, 

padahal kenyataannya tanah orang tua saya, pergi kalian mengganggu 

saja," demikian terjemahan status Yusniar, yang aslinya ditulis dengan 

dialek Makassar. 

Status ini membuat Sudirman Sijaya yang juga pengacara 

tersingung. Dalam kasus warisan ini dia memang terlibat dan masih 

mempunyai hubungan kerabat dengan ayah Yuniar. Sudirman pun 

melaporkan Yuniar dengan tuduhan pencemaran nama baik. 

Sidang tuntutan sebelumnya, jaksa menuntut Yuniar dengan 

hukuman lima bulan penjara karena dinilai bersalah mendistrubusikan 

dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan Pencemaran Nama Baik kepada Sudirman Sijaya. Ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU 

No.19/2016 tentang ITE.
24

 

Ketua majelis hakim Kasianus akhirnya memutuskan vonis bebas 

bagi Yusniar dari segala tuntutan akibat curhatannya di media sosial 

Facebook karena rumahnya telah dibongkar oleh massa. 

"Membebaskan dari segala tuntutan, saudari Yusniar. Karena 

unsur-unsur menyerang kehormatan tidak terpenuhi," tegas Kasianus 

                                                             
24

 “Majelis Hakim Bebaskan Yuniar”, Kompas, 12 April 2017. 

http://indeks.kompas.com/tag/yusniar
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yang memimpin sidang di ruang utama Cakra Pengadilan Negeri (PN) 

Makassar, Selasa (11/4/2017). Menurut pertimbangan Kasianus dan dua 

hakim anggota, status Facebook yang ditulis di akun Yusniar tidak 

menyebutkan  nama.  Adapun  yang  dituliskan,  'anggota DPR Tolo' dan  

          bukan anggota DPRD Tolo'.
25

  

 

2. Kasus Meme Menghina Presiden 

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes 

Polri menangkap Ropi Yatsman (36). 

Ropi ditangkap di Padang, Sumatera Barat, Senin (27/2/2017).  

Dia ditangkap karena diduga mengunggah dan menyebarkan sejumlah 

konten gambar hasil editan dan tulisan di media sosial bernada ujaran 

kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah, di antaranya Presiden 

Joko Widodo.
26

 Sehingga menyebabkan orang terdekat dari Presiden 

Joko Widodo melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan 

sangkaan pencemaran nama baik di media sosial. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen 

Pol Rikwanto menjelaskan tersangka Ropi Yatsman menggunakan nama 

akun, Agus Hermawan dan Yasmen Ropi di Facebook. 

                                                             
25  Hasan Basri, “Kasus No Mention Facebook Akhirnya Yuniar Divonis Bebas” (On-

line), tersedia di: http://regional.kompas.com/read/2017/04/11/13290511/kasus.no.mention.di.face 

book.yusniar.akhirnya.divonis.bebas, (11 April 2017). 
26 Abdul Qodir, “Pelaku Pengedit Wajah Presiden Jokowi” (On-line), tersedia di: http://w 

ww.tribunnews.com/nasional/2017/03/03/pelaku-pengedit-wajah-presiden-jokowi-ditangkap-

dipadang?page=2, (3 Maret 2017). 

http://regional.kompas.com/read/2017/04/11/13290511/kasus.no
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/03/pelaku-pengedit-wajah-presiden-jokowi-ditangkap-di-padang?page=2
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/03/pelaku-pengedit-wajah-presiden-jokowi-ditangkap-di-padang?page=2
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"Ia mengunggah konten gambar dan tulisan bersifat ujaran 

kebencian atau hate speech dan penghinaan kepada pemerintah," kata 

Rikwanto.  

Selain wajah Presiden Jokowi, tersangka juga mengunggah editan 

wajah presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI 

Jakarta  Basuki Tjahaja  Purnama (Ahok). Tersangka Ropi Yatsman juga  

diduga sebagai admin pengelola dari akun grup Facebook 'Keranda 

Jokowi-Ahok' yang beberapa kali mengunggah konten bernada 

penghinaan kepada pemerintah. Diduga tersangka mulai mengunggah 

konten-konten tersebut sejak 3 Februari 2017.
27

 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukbasung, Kabupaten 

Agam, Sumatera Barat memvonis 15 bulan penjara kepada Ropi 

Yatsman (35), terdakwa kasus penghina Presiden Joko Widodo dan 

penyebar ujaran kebencian di media sosial facebook. 

Dalam sidang di PN Lubukbasung, Senin (24/7), ketua majelis 

hakim Mahendrasmara menyatakan terdakwa terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. 

Selain itu, menurut Mahendrasmara, terdakwa juga mengedit foto 

Presiden Joko Widodo dalam akun facebooknya, melanggar Pasal 45 

ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

                                                             
27 Ibid  
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perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Ropi sama dengan 

tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Hal yang meringankan, terdakwa 

bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya.
28

 

Dalam amar putusan majelis hakim dijelaskan bahwa terdakwa 

ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal 

(Bareskrim) Polri di sebuah ruko perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja 

di Banuhampu, Kabupaten Agam, Senin (27/2) sekitar pukul 11.30 WIB. 

Terdakwa menggunakan akun alter dengan nama Agus 

Hermawan dan Yasmen Ropi di facebook untuk memposting konten 

bernada kebencian kepada pemerintah. Ia juga sebagai admin dari akun 

grup publik Facebook „Keranda Jokowi-Ahok‟.
29

 

 

 

3. Kasus Rizal dan Jamran                

Perkara dua orang aktivis yang ditangkap jelang aksi bela Islam 

212, Rizal Kobar dan Jamran, memasuki tahap tuntutan. Jaksa menuntut 

Rizal dengan hukuman satu tahun penjara, sedangkan Jamran dituntut 10 

bulan penjara. 

Rizal dan Jamran disidang secara terpisah. Tuntutan mereka pun 

dibacakan secara bergantian. Jaksa Payaman membacakan tuntutan untuk  

 

                                                             
28 Josephus Primus, “Hina Presiden Di Facebook, Ropi Divonis 15 Bulan Penjara” (On-

line), tersedia di: http://regional.kompas.com/read/2017/07/25/05401861/hina-presiden-di-

facebook-ropi-divonis-15-bulan-penjara, (25 Juli 2017). 
29 Ibid 

http://regional.kompas.com/read/2017/07/25/05401861/hina-presiden-di-facebook-ropi-divonis-15-bulan-penjara
http://regional.kompas.com/read/2017/07/25/05401861/hina-presiden-di-facebook-ropi-divonis-15-bulan-penjara
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              Rizal terlebih dahulu, kemudian disusul tuntutan untuk Jamran. 

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama satu tahun  

penjara dikurangi selama terdakwa selama tahanan dan denda Rp 75 juta 

subsider dua bulan kurungan," kata jaksa Payaman saat membaca 

tuntutan Rizal di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (24/5).
30

  

Menurut jaksa, Rizal dan Jamran terbukti menyebarkan kebencian 

bernada SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) melalui media 

sosial. Penyebaran dianggap dilakukan secara berulang dan sistematis. 

Perbuatan itu, dinilai jaksa, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akhirnya 

memutuskan dua orang aktivis yang ditangkap jelang aksi bela Islam 

212, Rizal Kobar dan Jamran, bersalah. Kedua terdakwa pidana ujaran 

kebencian itu divonis 6 bulan 15 hari penjara. 

"Menyatakan terdakwa Rizal tersebut di atas terbukti secara sah 

dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan 

tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan 

rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas SARA," kata Ketua 

Majelis Hakim, Ratmoho, dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (5/6). 

Vonis itu sebenarnya lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa,  

                                                             
30 Muhammad Valdy dkk, “Tweet Rizal dan Jamran Berujung  Tuntutan  Penjara” (On-

line), tersedia di: https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/tweet-rizal-kobar-dan-

jamran-untuk-ahok-berujung-tuntutan-penjara, (24 Mei 2017). 

https://kumparan.com/topic/aksi-212?ref=body
https://kumparan.com/topic/aksi-212?ref=body
https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/tweet-rizal-kobar-dan-jamran-untuk-ahok-berujung-tuntutan-penjara
https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/tweet-rizal-kobar-dan-jamran-untuk-ahok-berujung-tuntutan-penjara


65 
 

 
 

Rabu (24/5). Pada persidangan sebelumnya Jaksa menuntut Rizal dengan 

hukuman satu tahun penjara, sedangkan Jamran dituntut 10 bulan 

penjara.
31

 

Menurut jaksa, Rizal dan Jamran terbukti menyebarkan kebencian 

bernada SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) melalui media 

sosial. Penyebaran dianggap dilakukan secara berulang dan sistematis. 

Perbuatan itu, dinilai jaksa, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-undang  

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam tuntutan, jaksa 

Payaman menjelaskan, penyebaran kebencian dilakukan melalui akun 

Twitter @BacotIwan. Objek yang disasar pun selalu kepada Basuki 

Tjahaja Purnama alias Ahok.
32

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
31

 Ikhwanul Habibi, Jihad Akbar, “Rizal dan Jamran Divonis 6 Bulan Penjara karena 

Ujaran Kebencian” (On-line), tersedia di: https://kumparan.com/jihad-akbar1487918664529/rizal-

kobar-dan-jamran-divonis-6-bulan-penjara-karena-ujaran-kebencian, (5 Juni 2017).  
32 Ibid  

https://kumparan.com/jihad-akbar1487918664529/rizal-kobar-dan-jamran-divonis-6-bulan-penjara-karena-ujaran-kebencian
https://kumparan.com/jihad-akbar1487918664529/rizal-kobar-dan-jamran-divonis-6-bulan-penjara-karena-ujaran-kebencian
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Hate Speech 

Hate speech atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang 

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, 

hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal 

berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, 

agama, dan lain-lain. 

Seiringnya dibukanya kran demokrasi dan kebebasan pendapat 

memungkinkan berbagai bentuk tulisan dengan pesan yang beragam termasuk 

narasi-narasi yang mendorong permusuhan terhadap individu atau kelompok 

masyarakat dan akibatnya sangat berhubungan dengan ujaran kebencian 

sehingga dapat merugikan orang lain sebagai korban. 

Penerapan peraturan hate speech atau ujaran kebencian di Indonesia 

telah dilakukan Kapolri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara 

keamanan dan ketertiban. Tindakan yang bisa dikatagorikan hate speech 

adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak 

meyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. 

Poin dasar tindakan ini sejatinya juga sudah diatur dalam poin-poin KUHP. 

Dan juga menyebutkan bahwa ujaran kebencian tersebut bisa menyangkut 

berbagai aspek, diantaranya dimensi suku, agama, aliran keagamaan, 

kepercayaan atau keyakinan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, 

kaum difabel dan orientasi seksual. Ruang dan media yang bisa digunakan 
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untuk membangun hate speech seperti orasi kegiatan kampanye, spanduk atau 

banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, 

ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, dan pamflet. Dan 

juga sanksi pidana terhadap pelaku hate speech  diatur dalam KUHP dan 

ketentuan pidana lainnya di luar KUHP Pasal-pasal yang mengatur tindakan 

hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP 

BAB XVI khusunya pada pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan 

Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik 

terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-

pasal khusus, yaitu : 

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143  

     KUHP) 

2. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal    

     156 dan Pasal 157 KUHP) 

3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP) 

4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan  

     pasal 208 KUHP) 

Ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, terdapat pada peraturan 

perundangan-undangan   pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 

ayat (1) dan ayat (2)  jo. Pasal 45 ayat (2). 

Dari berbagai macam ujaran kebencian, yang paling sering terjadi di 

masyarakat adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media 

http://huku.mn/7669
http://huku.mn/7669
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sosil. Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara 

menghina atau menista baik itu dilakukan secara  lisan  maupun  dengan  

tulisan.  Sedangkan  menghina  adalah merendahkan atau memandang 

rendah, memburukkan nama seseorang, dan menyinggung perasaan orang 

lain. Pencemaran nama baik sendiri juga merupakan kata benda dengan 

perubahan kata kerja kepada penghinaan yaitu menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang, penghinaan asal kata dari kata hina yang berarti rendah 

kedudukannya  atau martabatnya, keji, tercela, tidak baik kelakuan maupun 

perbuatannya.  

Tujuannya untuk menghancurkan nama baik seseorang baik itu dari 

masyarakat biasa maupun dari orang pemerintahan yang bersifat individual 

bukan dari kalangan pribadi hukum yang tidak mungkin memiliki perasaan 

terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan 

abstraksi hukum.  

Maksud dan tujuan dari ujaran kebencian akan sangat mudah tersebar 

dengan berbagai macam media sebagai pendukung ujaran kebencian tersebut 

agar dengan mudah dapat tersebar dan tersampaikan kepada khalayak ramai. 

Persepsi merupakan tujuan utama dari timbulnya ujaran kebencian tersebut 

sehingga dari persepsi tersebut akan menimbulkan opini publik yang dapat 

menghancurkan kehidupan seseorang dengan sangat mudah hanya dengan 

satu kali sensasi. 

Sehingga diperlukan penanganan dari pihak kepolisian untuk 

menghindari hal-hal tersebut menjadi berkembang di masyarakat agar tidak 
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menjadi sebuah kasus yang mencuat di media sehingga opini publik yang 

terbentuk akan menjadi buruk.  

Seperti contoh kasus, Yusniar (27), seorang ibu rumah tangga asal 

Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, mesti duduk di kursi pesakitan. Ia 

diseret ke meja hijau karena dianggap mencemarkan nama baik anggota 

DPRD Jenoponto, Sudirman Sijaya melalui status akun facebooknya. Kasus 

ini bermula pada 13 Maret 2016. Saat itu sekitar 100 orang datang ke rumah 

yang di tempati Yuniar dan orang tuanya. Mereka bermaksud membongkar 

rumah itu karena diklaim sebagai warisan sah saudara tiri ayah Yuniar. Walau 

rumah ini batal dibongkar, terjadi beberapa kerusakan di beberapa bagian. 

Esok harinya Yuniar menulis status facebook berisi kekesalannya kepada 

mereka yang mendatangi rumahnya. Statusnya antara lain : 

"Alhamdulillah akhirnya selesai masalah dengan anggota DPR bodoh, 

pengacara bodoh. Kok mau membela orang yang bersalah, padahal 

kenyataannya tanah orang tua saya, pergi kalian mengganggu saja," demikian 

terjemahan status Yusniar, yang aslinya ditulis dengan dialek Makassar. 

Status ini membuat Sudirman Sijaya melaporkan Yuniar dengan 

tuduhan pencemaran nama baik. 

Sidang tuntutan sebelumnya, jaksa menuntut Yuniar dengan hukuman 

lima bulan penjara karena dinilai bersalah mendistrubusikan dan 

mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan 

Pencemaran Nama Baik kepada Sudirman Sijaya. Ini sebagaimana diatur 

dalam Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU No.19/2016 tentang ITE. 
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Ketua majelis hakim Kasianus akhirnya memutuskan vonis bebas bagi 

Yusniar dari segala tuntutan akibat curhatannya di media sosial Facebook 

karena rumahnya telah dibongkar oleh massa. 

Kasus yang seperti diatas demikian sudah sangat sering terjadi 

dimasyarakat. Namun penanganan sebelum masuk ke ranah pidana lebih 

diutamakan yakni melalui jalur preventif dan jalur represif apabila telah 

ditempuh namun tidak berhasil maka dilanjutkan dengan penanganan secara 

pidana.  

Tindakan preventif dan tindakan represif merupakan penanganan yang 

sama antara KUHP dan hukum pidana Islam yang dalam penanganannya 

mengedepankan   unsur   pencegahan   agar   tidak   diulangi   oleh   anggota  

masyarakat  yang  lain  dan  membuat  efek  jera  bagi  pelaku  agar  tidak 

mengulangi perbuatannya kembali. 

Didalam KUHP penanganan secara preventif sangat mengedepankan 

fungsi kepolisian dan fungsi desa serta aparaturnya sebagai langkah awal 

terhadap pencegahan ujaran kebencian dari masyarakat, dikarenakan desa 

merupakan sektor terkecil dari keseluruhan pemerintahan. Sedangkan represif 

menggunakan alat bantu berupa mediasi yang dilakukan antara duabelah 

pihak yang bertikai dengan bantuan mediator baik itu dari kepolisian yang 

dibantu dengan aparatur desa, tokoh agama maupun akademisi.  

Penanganan kasus Yuniar melalui status Facebook yang dituliskannya 

tidak menyebutkan nama. Adapun yang dituliskan, 'anggota DPR Tolo' dan 

http://indeks.kompas.com/tag/yusniar
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bukan anggota DPRD Tolo' sehingga membuat Yuniar divonis bebas karena 

tidak terpenuhinya unsur-unsur menyerang kehormatan.  

Dan  penanganan  preventif  dan  represif  merupakan  sebuah  langkah 

yang sangat efektif untuk pencegahan awal dari tersebarnya ujaran 

kebencian di masyarakat namun, apabila dengan langkah-langkah tersebut 

masih tetap terjadi penyebaran ujaran kebencian yang terlihat baik dari 

konten maupun konteks maka dapat dilakukan penjeratan pasal tindakan 

pidana. 

Yuniar sendiri dijerat dengan hukuman 5 bulan penjara karena dinilai 

bersalah mendistrubusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan Pencemaran Nama Baik kepada Sudirman 

Sijaya. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU 

No.19/2016 tentang ITE. 

Tercemarnya nama baik seharusnya dijadikan sebagai landasan 

pelaporan  yang  utama  namun  dikarenakan  status no mention yang tidak 

menyebutkan nama dalam status facebook tersebut sehingga membuat 

Yuniar divonis bebas karena tidak terpenuhinya unsur-unsur menyerang 

kehormatan, menyebabkan kecacatan hukum dari awal. 

Sehingga dengan dakwaan yang dianggap kabur tersebut, dan dengan 

eksepsi yang dikeluarkan oleh kuasa hukum terdakwa, menyebabkan hakim 

membuat keputusan yang tanpa paksaan dengan melihat dan mendengar 

eksepsi tersebut untuk membebaskan terdakwa Yuniar dengan mudah pada 

saat itu juga dan mengakhiri persidangan dengan putusan bebas. Karena 
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hakimlah yang berhak untuk memutus sebuah perkara yang berakhir dengan 

hukuman atau kebebasan. 

B. Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Hate Speech 

Perspektif  Hukum Islam 

 

UU ITE No. 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan hukum Islam karena 

didalam  sumber agama yaitu Al-Qur‟an dan Hadis, melarang orang lain 

untuk menghina dan menghasut sesama muslim. Sebagaimana firman Allah 

SWT : 

ا ِٞهي َلىٍۡم َعَسىٰٓ َأى ٌَُكىًُىْا َخٍۡز َٞءاَهٌُىْا َّلب ٌَسَۡخزۡ َلىۡم ّلِذٌَيٱ ٌََٰٓأٌَُهب

ا ِهٌُۡهَيۖ َوَّلب َتلِۡوُزٓوْا ِٞهي ًَِسٓبٍء َعَسىٰٓ َأى ٌَُكَي َخٍۡز ِٞهٌُۡهنۡ َوَّلب ًَِسٓبء

َوَهي ّلنۡ ٌَُتبۡ  ّلِۡإٌَوِٰيۚٱَبعَۡذ  ّلُۡفُسىُقٱُن سۡٲِّلٱِبئَۡس  ّلَۡأّلَۡمِٰبۖٲَأًُفَسُكنۡ َوَّلب َتٌَبَبُزوْا ِب

  ١١ ّلَّظِٰلُوىَىٱَفُأْوَّلِٰٓئَك ُهُن 
 

Artinya : 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih 

baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 

gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, 

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS.Al-Hujurat : 11). 
 

Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu 

kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang 

diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari 

mereka yang mengolok-olokkan, dan demikian pula di kalangan wanita, 

jangan ada segolongan wanita yang mengolok-olok wanita yang lain karena 
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boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah lebih baik dan 

lebih terhormat dari wanita-wanita yang mengolok-olok itu. 

Larangan diatas sudah mencakup salah satu kategori ujaran kebencian 

yang di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, 

perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong. 

Sedangkan prespektif hukum Islam terhadap penerapan Undang-

Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech ditinjau penerapannya 

terhadap hukuman atau sanksinya. Dalam agama Islam mengharamkan 

perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, 

mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-

perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia 

karena berkenaan dengan ujaran kebencian yang dapat menjatuhkan harkat 

dan martabat orang lain. Islam pun, menghinakan orang-orang yang 

melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada 

hari  kiamat,  dan  memasukkan  mereka  dalam  golongan  orang-orang  yang 

fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan 

orang lain.   Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan 

pencemaran nama baik serta merupakan pelanggaran yang menyangkut 

harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan 

melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian 

sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat 

menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan dialam masyarakat 

tentunya.  
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Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama 

yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun akhirat. 

Sehingga  sanksi  hukum  perlu  ditegakkan  bagi  pelaku  pencemaran nama  

baik  karena  telah  menyinggung  hak  individu,  yang  perbuatan  yang 

dibuat oleh seseorang tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang 

tertentu bukan orang banyak. Sama halnya dengan hukum positif yang 

sangat melindungi hak individu untuk bebas tanpa terganggu oleh orang lain 

terlebih dalam hal pencemaran nama baik. Karena salah satu kunci 

keberhasilan sistem syariat Islam dalam bidang peradilan adalah tegas dan 

adilnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh pembuat hukum, baik bagi 

terdakwa maupun pendakwa termasuk bagi masyarakat banyak. Perkara 

yang menyangkut sanksi inilah yang dikenal dalam hukum Islam dengan 

nama al-„Uqubah. 

Tentunya kita mengetahui bahwasanya didalam mengambil sebuah 

keputusan tentunya hakim juga harus berpedoman pada asas-asas hukum 

pidana Islam. Sehingga akan terjadi keadilan dalam memutuskan sebuah 

hukum, baik itu hukuman  badan,  hukuman  yang  berkaitan  dengan  

kemerdekaan,  hukuman yang berkaitan dengan harta, maupun hukuman 

dalam bentuk lain.  

Namun dalam Islam terdapat kesamaan dengan hukum positif 

dalam hal penanganan sebelum mengarah ke hukuman yakni pemberian 

tindakan pencegahan orang lain agar tidak melakukan jarimah dan 

membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, akan tetapi didalam Islam 



75 
 

 
 

ditambah dengan sikap pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan 

dapat memperbaiki pola hidup pelaku jarimah untuk kedepannya.  

Jika kegiatan pencegahan tersebut telah dilakukan namun pelaku 

tidak kunjung jera maka hakim dengan menggunakan hukum positif yang 

sangat jelas dalam pengaturan batas waktu dapat dihukumnya seseorang 

dalam ruangan penjara, namun tergantung kepada keputusan hakim  untuk  

menentukan  berapa  hukuman  yang  pantas  untuk  diberikan kepada 

pelaku pencemaran nama baik.  

Ini berbeda dengan hukum Pidana Islam yang mengatur bahwasanya 

hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku 

yang telah menyinggung hak individu dalam pencemaran nama baik dengan 

hukuman  yang  berkaitan dengan kemerdekaan seseorang artinya seseorang 

tersebut akan ditahan dalam hukuman perjara terbatas (sudah ditentukan 

batas waktu) oleh hakim. Namun dalam hukuman penjara ini ada batas 

maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman 

penjara sebagai takzir.  

Hukuman  penjara  yang  telah  ditentukan  oleh  hakim  dalam  

sanksi takzir banyak macamnya dan bisa disesuaikan dengan kejahatan yang 

telah dilanggar seseorang. Dan dalam hal ini ditetapkan berdasarkan 

keputusan hakim. Tidak ada pembeda hukuman antara kejahatan politik 

maupun non politik  dan  juga  tidak  ada  perlakuan  khusus  bagi  publik  

figur.  Semua perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan, penilaian 

besar kecilnya kejahatan  dikembalikan  kepada  ketetapan  penguasa/hakim.  
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Sebab,  dialah pihak yang berhak menetapkannya. Barangsiapa melecehkan 

kepribadian atau darah  seseorang  maka  pelakunya  harus  dijatuhi  sanksi  

atas  perbuatannya, tanpa   memandang   keberadaannya   sebagai   orang   

terkenal   atau   tidak. Kemudian, barangsiapa mencela aturan dan nama 

baik seseorang tanpa ada alasan yang benar, dalam kasus semacam ini harus 

dikenakan sanksi, tanpa memandang lagi statusnya sebagai politikus atau 

bukan. 

Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi takzir, seperti halnya 

jilid dan potong tangan, yang sanksi tersebut harus memberikan rasa sakit 

yang sangat kepada pihak yang dipenjara dan juga harus bisa menjadi sanksi 

yang bisa berfungsi mencegah, itulah tujuan utama dari pemenjaraan dalam 

sanksi takzir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa 

hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tentang “Perspektif Hukum 

Islam Terhadap Penerapan  Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang 

Hate Speech” adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech, 

dalam penanganan ujaran kebencian di media sosial terhadap para 

pelaku hate speech cenderung represif (penggunaan kekuasaan di luar 

koridor hukum), penanganan ujaran kebencian melalui pihak kepolisian 

sebaiknya sebelum ke arah pemidanaan dilakukan beberapa tindakan 

terlebih dahulu dengan menggunakan tindakan preventif dan apabila 

sudah dilakukan namun masalah masih belum terselesaikan dan semakin 

menjadi rumit, maka dilakukan tindakan represif namun apabila dalam 

langkah penanganan awal tidak bisa menanggulangi kejahatan maka 

dilakukan tindakan pemidanaan dengan menjerat pelaku dengan sumber 

hukum rujukan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti contoh kasus, Yusniar (27), 

seorang ibu rumah tangga asal Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, 

mesti duduk di kursi pesakitan. Dia diseret ke meja hijau karena 

dianggap mencemarkan nama baik anggota DPRD Jenoponto, Sudirman 

Sijaya melalui status akun facebooknya yang  dituntutan dengan 
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hukuman 5 bulan penjara karena dinilai bersalah mendistrubusikan dan 

mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan Pencemaran Nama Baik kepada Sudirman Sijaya. Ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU No.19/2016 tentang 

ITE. 

2. UU ITE No. 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan hukum Islam karena 

didalam  sumber agama yaitu Al-Qur‟an dan Hadis, melarang orang lain 

untuk menghina dan menghasut sesama muslim dan larangan tersebut 

terdapat juga dikategori ujaran kebencian yang di antaranya adalah 

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak 

menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong. Sedangkan 

menurut perspektif hukum  Islam terhadap penerapan  Undang-Undang 

ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech, penerapan yang mencakup 

kategori tindak pidana ujaran kebencian yang di antaranya adalah 

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak 

menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong, termasuk 

dalam kategori jarimah ta‟zir karena tidak ditentukan dalam Alquran 

maupun hadis. Hukuman ta‟zir adalah hukuman yang bersifat mencegah, 

menolak timbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya  jarimah  

adalah  wewenang  penguasa  atau  hakim  menyangkut. Hukuman 

ta‟zir yang diberikan berupa hukuman penahanan dalam hukuman 

penjara terbatas  (belum ditentukan batas waktu) oleh hakim, dalam 
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rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan 

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

 

B. Saran 

  Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan 

saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, yaitu : 

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan hukum Islam 

dalam menanggulangi ujaran kebencian di dalam masyarakat karena 

ujaran kebencian sekarang ini sudah merupakan penyakit masyarakat 

yang harus diberantas oleh siapapun. 

2. Kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami dan mengerti akan 

pentingnya pendidikan hukum untuk memperkuat iman masyarakat agar 

mentaati hukum sebagai dari beragama, sehingga nantinya tidak akan 

berani melakukan bentuk ujaran kebencian apapun. 
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