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ABSTRAK 

 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN UJARAN 

KEBENCIAN (HATE SPEECH) BERDASARKAN SURAT EDARAN 

KAPOLRI NO SE/06/X/2015 

 

 

Oleh 

 

A.YUDHA PRAWIRA 

 

 

Ujaran Kebencian (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, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam 

arti hukum Ujaran Kebencian adalah 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. Kejahatan Ujaran Kebencian ini sebagaimana dimaksud diatas dapat 

dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, 

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

(demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik dan pamflet.  

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan 

prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu 

analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya 

kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

berdasarkan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015 dilakukan melalui Upaya Non 

Penal (Preventif & Pre-Emtif) dan Upaya Penal (Represif). Upaya Preventif dan Pre-

Emtif yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian 

antara lain yaitu ialah melakukan sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan-

penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian Ujaran Kebencian itu sendiri 

beserta dampak yang ditimbulkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat 

dan tokoh agama, dalam melakukan penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian.  



A.Yudha Prawira 

 

Sedangkan upaya Represif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi 

kejahatan Ujaran Kebencian yaitu menindak tegas pelaku kejahatan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) dengan menegakkan hukum yang mengatur mengenai Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) tersebut berdasarkan Pasal-Pasal di dalam KUHP maupun 

Undang-Undang lain diluar KUHP yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan 

kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech), kemudian memberikan sanksi apabila 

terbukti melakukan tindak pidana/kejahatan tersebut. Faktor penghambat upaya 

kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah: 

faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor 

masyarakatnya, dan faktor kebudayaannya. Faktor yang paling utama adalah faktor 

masyarakatnya, karena seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana 

yang tergolong kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) itu sendiri. Kemudian 

faktor lainnya yang juga berpengaruh yaitu faktor aparat penegak hukumnya yang 

masih kaku dalam penanganan masalah Ujaran Kebencian ini karena masih kurangnya 

pemahaman tentang penanganan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech). 

 

Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1.) Perlunya kerjasama yang lebih 

bersinergis antara kepolisian, masyarakat, pemangku adat dan polmas dalam 

melakukan pengawasan, penanggulangan dan pencegahan ke setiap daerah yang 

dianggap rawan konflik dan masih belum paham mengenai apa itu Ujaran Kebencian 

dan apa dampak yang ditimbulkan apabila kejahatan Ujaran Kebencian tersebut tidak 

ditangani dan direspon secara dini, 2.) Perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-

penyuluhan kesekolah-sekolah, Universitas, pedesaan, dan juga pada masyarakat kota 

di Bandar Lampung khususnya mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk tentang 

kejahatan Ujaran Kebencian ini serta memaparkan juga sanksi atau hukuman 

berdasarkan Undang-Undang yang sudah di atur oleh pemerintah mengenai sanksi 

apabila seseorang melakukan kejahatan Ujaran Kebencian tersebut. Tidak hanya 

melalui sosialisasi langsung sosialisasi secara tidak langsung lewat spanduk atau 

banner juga bisa dilakukan baik dari pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat. 

 

Kata kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) 
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 “Fa-Inna Ma’al Usri Yusran” 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  

(QS.Al Insyirah 94:5) 

 

“Hasil tidak akan menghianati suatu prosesnya” 

 

Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal 

Dengan Ridho Allah Yakin Usaha Sampai 

(A.YudhaPrawira) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

 

Indonesia adalah Negara Hukum dan Negara yang menganut sistem Demokrasi, 

artinya masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat,berekspresi dan juga 

berkreasi selama masih dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di 

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

umumnya belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat 

dan menyebarkan kebencian. Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara 

justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum 

tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma.  

 

Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah 

tetapi perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat meimbulkan permasalahan di 

bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat 

disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang disepakati, ternyata 



2 
 

menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. 

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu 

pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia 

merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, 

bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat 

dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu 

mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya 

yang dampaknya akan berakibat merugikan Negara, masyarakat maupun individu. 

Oleh karena itu Negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan 

melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan hukum dengan cara 

menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan 

globalisasi yang modern.  

 

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu 

Ujaran Kebencian (Hate Speech), Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri 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, gender, cacat, orientasi seksual 

kewarganegaraan, agama dan lain-lain.”
1
 Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang 

karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari 

                                                           
1
 https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/ ,tgl 2 april 2016,pukul 21.00 
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pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran 

Kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi 

kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian 

pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak 

maupun elektronik, dan pamflet. 

 

Melihat bahwa persoalan mengenai Ujaran Kebencian semakin mendapatkan 

perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan 

meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, karena 

memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan 

seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan dan Indonesia. Ujaran 

Kebencian juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, 

diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, 

pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.  

 

Contoh kasus Ujaran Kebencian yang terjadi di Indonesia sendiri adalah kasus 

pertikaian yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Way Panji, Desa 

Balinuraga Provinsi Lampung. Kasus tersebut awalnya adalah pelecehan, namun 

konflik tersebut makin memanas akibat adanya tindakan provokasi dan hasutan 

(Hate Speech) yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan konflik yang 

lebih meluas dan berkepanjangan hingga mengakibatkan banyak korban meninggal 

dunia. 
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Contoh kasus lain berkaitan dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang 

dilakukan melalui media sosial dan sedang hangat serta masih menjadi pro kontra 

saat ini yaitu kasus penghinaan kepada oknum polisi dengan membuat meme 

menghina polisi yang di sebarkan di Facebook dan dilakukan oleh pemuda yang 

berinisial IS yang merupakan office boy di salah satu Bank di Ponorogo, Jawa 

Timur.  

 

Meme semula muncul di grup Facebook, “Info Cegatan Polisi Ponorogo” pada 30 

oktober lalu. Meme tersebut langsung mengundang beragam komentar hingga 

akhirnya, polisi di dalam gambar melihat meme tersebut.
2
 Nama polisi tersebut ialah 

Bripda Aris Kurniawan, dia merupakan anggota Satlantas Polres Ponorogo. Karena 

tak terima menjadi bahan bully, dikarenakan fotonya yang dijadikan meme di edit 

kemudian diberi kalimat melecehkan dan kemudian di unduh dan di sebarkan di 

sosial media, Bripda Aris melapor ke Satreskrim Polres Ponorogo. Polisi berhasil 

melacak pemilik akun Facebook tersebut dan melakukan penangkapan pada tanggal 

1 November 2015. Dugaan pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan lantaran 

kecewa pernah di tilang oleh polisi.
3
 Website yang menggunakan atau menerapkan 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini 

menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang 

tertentu.
4
  

 

 

                                                           
2
 http://m.okezone.com/read/2015/11/03/519/1242719/bikin-meme-menghinapolisi-office-boy-

masuk-bui ,tgl 14 juni 2016,pukul 21.54 
3
 Ibid 

4
 Sutan Remy Syahdeini,Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 

2009, hlm 38  
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Masalah pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan dalam hal ini contohnya 

seperti kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan 

perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum 

karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak 

hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga 

akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia 

maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik 

seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak 

berkontak fisik langsung dengan orang lain. Karena itu lah maka etika dalam dunia 

online sekarang ini perlu di tegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan 

pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi 

bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak 

pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan 

mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut 

di namakan Ujaran Kebencian (Hate Speech).  

 

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami betul tentang apa itu 

kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama di dalam dunia 

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

adanya suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan 

segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar 

hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, 

meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak.  
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Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur 

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

tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 

310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 

2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 

tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selama ini, Ujaran Kebencian 

berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat, selalu awalnya hanya kata-

kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu 

menggerakan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah.
5
 Oleh sebab itu 

maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum 

khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun 

represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian ini. Apabila tidak ditangani 

dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, serta berpotensi 

menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.  

 

Melihat fakta yang ada pada saat ini penulis menanganggap bahwa penanganan 

kasus Ujaran Kebencian dewasa ini merupakan suatu hal yang penting dan Urgent 

sehingga harus segera di cari solusi untuk menangani dan menanggulanginya. 

Berdasarkan latar belakang Masalah yang di jelaskan di atas maka dari itu Penulis 

juga tertantang dan tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Upaya 

Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015”. 

                                                           
5
 Surat Edaran  Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di urai di atas, maka hal yang permasalahan 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech)? 

b. Apa yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan 

kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech)? 

 

2.  Ruang Lingkup  

Ruang lingkup kajian penelitian ini meliputi kajian hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan 

kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Adapun yang menjadi ruang lingkup 

penelitian ini meliputi pada penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang dilakukan baik oleh seseorang maupun 

kelompok dengan cara-cara menghina, mencemarkan nama baik orang lain, menista, 

melakukan perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan 

menyebarkan berita bohong yang dilakukan dengan cara-cara lewat orasi kegiatan 

kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di 

muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik 

dan pamflet sesuai dengan yang tertera di dalam surat Edaran Kapolri No 

SE/06/X/2015 yang merupakan bentuk bentuk dan cara seseorang/individu 

melakukan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Lokasi Penelitian dilakukan 
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di wilayah Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Kecamatan Teluk Betung, Bandar 

Lampung. 

 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Dalam menanggulangi Kejahatan 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang dilakukan melalui orasi kegiatan 

kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di 

muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik 

dan pamflet sesuai dengan yang tertera di dalam surat Edaran Kapolri No 

SE/06/X/2015. 

b. Untuk mengetahui faktor–faktor yang menjadi penghambat Upaya Kepolisian 

dalam penanggulangan kasus kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech). 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana tentang upaya 

Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech). 

b. Diharapkan dapat menjadi bahan refrensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum 

dan mahasiswa yang mengambil jurusan pidana dalam mencari sebuah 

informasi. 

c. Menjadi fefrensi bagi mahasiswa hukum untuk mengetahui prosedur dalam 

penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
6
 

Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang bagaimana 

upaya penanggulangan kejahatan baik pendekatan secara penal dan nonpenal perlu 

juga di dukung tingkat kesadarannya akan hukum. Dibawah ini akan dikemukakan 

teorinya sebagai berikut: 

 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 
7
 

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat 

jalur non penal dan lewat jalur penal. Dapat dibedakan bahwa upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat 

pencegahan sebelum kejahatan terjadi.(tindakan preventif), sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.
8
 

Sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan 

terjadi (tindakan represif). Berikut beberapa cara dalam menanggulangi kejahatan: 

 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Perss, 1986, 

hlm.123 
7
 Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, 2008, hlm 40 
8
 Ibid  
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1)  Jalur Non Penal (Tindakan Preventif dan Pre-Emtif) 

Tindakan preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: 

a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat 

b) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat 

c) Meningkatkan pendidikan moral 

Pada dasarnya bahwa upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya 

untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang 

sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminal. Ini berarti, 

masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal 

kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat 

pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu 

antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.9  

 

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 

Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-

norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang maupun kelompok. Meskipun 

ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk 

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-

Emtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.
10

 

 

                                                           
9
 Ibid,hlm 48 

10
 Kunarto, Etika Kepolisian, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997, hlm : 110 
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2) Jalur Penal (Tindakan Represif) 

Adalah usaha yang di lakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan 

pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan 

hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai 

salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah 

satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari 

ahli psikologi maupun ahli sosial sehingga diketahui secara jelas latar belakang 

seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum 

mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi 

pelaku. 

 

b. Teori Penegakan Hukum 

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan 

perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin 

pentaata terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto 

Rahardjo penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang 

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.
11

 Secara 

konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang 

terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya 

keberhasilan penegakkan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

                                                           
11

 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan hukum, Bandung ,Sinar Baru, 1983, hlm 24 
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mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada 

isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan 

eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. 

Faktor-faktor tersebut adalah:  

1) Hukum (undang-undang) 

2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. 

3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
12

 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang 

akan diteliti
13

. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak 

terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan 

menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi 

skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

a) Upaya Kepolisian adalah langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian sebagai 

aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

serta menegakan hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2007, hlm 5  
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit., hlm 132 
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mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya 

peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi 

semakin berat dan kompleks
14

. 

b) Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki 

keadaan sosial, ekonomi masyarakat,meningkatkan kesadaran hukum serta 

disiplin masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana 

(residivis). Pada hakikatnya penanggulangan kejahatan merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat 

dikatakan,  bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan 

ialah ”perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”
15

  

c) Ujaran Kebencian (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, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, 

agama dan lain-lain.
16

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Anton Tabah, Terjemahan Buku Police Reacen War, Jakarta, Tunggul Maju, 2002, hlm 34 
15

 Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Op.Cit hlm 2 
16

 https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/,tgl 4 mei 2016,pukul 01.16 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis 

untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi 

dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar 

sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok 

masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini 

memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta 

sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjuan pustaka yang terkandung dari 

literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta 

pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data 

dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk 

membantu pengerjaan skripsi. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang Upaya 

Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang 

dapat memicu terjadinya konflik yang lebih besar di tengah masyarakat.  

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian tentang 

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan (Hate Speech) yang dapat 

memicu terjadinya konflik yang lebih besar di tengah masyarakat. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 
A. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

 

 

 

Arti dari pada Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri 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, gender, cacat, orientasi seksual, 

kewarganegaraan, agama dan lain-lain
1
. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) adalah 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. 

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
  

 

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang 

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

mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, 

                                                           
1
 https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/ ,tgl 2 april 2016,pukul 21.00 

2
 Sutan Remy Syahdeini,Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti,  

2009, hlm 38   
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kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 

terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 

jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi 

elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi 

Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam 

Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech):  

 

a. KUHP : 

1. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa 

golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:  

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan 

atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan 

perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap 

golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya 

diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu 

menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak 

pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang 

bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. 
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3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP: 

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 

jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk 

membela diri. 

4. Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau 

pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu 

benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan 

apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

 

b. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik): 

1. Pasal 28 ayat (1) dan (2):  

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik. 
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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 (SARA) 

2. Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

c. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: 

1. Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau 

rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 

3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM 

ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, 

maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan massa hingga 

memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya 

suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk 

mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani 

kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif 

efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan 

berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi 
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menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. 

Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana 

lainnya di luar KUHP
3
, yang berbentuk antara lain:  

1. Penghinaan 

2. Pencemaran nama baik  

3. Penistaan 

4. Perbuatan tidak menyenangkan 

5. Memprovokasi  

6. Menghasut 

7. Menyebarkan berita bohong  

 

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya 

dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai 

media,antara lain: 

1. Dalam Orasi kegiatan kampanye 

2. Spanduk atau banner  

3. Jejaring media sosial 

4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)  

5. Ceramah keagamaan 

6. Media masa cetak atau elektronik 

7. Pamflet
4
 

 

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong ke dalam 

tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan 

untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. 

Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau 

                                                           
3
 Surat Edaran  Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian 

4
 Ibid. 
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tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana 

terhadap kehormatan lebih tepat.Pembuat undang-undang,sejak semula 

bermaksud melindungi: 

1. Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut eer 

2. Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut geode naam. 

 

Jika dipandang dari sisi feit/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak 

keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan 

nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak 

seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang 

dapat memiliki kehormatan dan nama baik
5
. Binatang meskipun saat ini ada yang 

telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi 

masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, 

baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan 

beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No 

SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan yang 

termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) di antaranya adalah 

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

memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung 

di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai 

beberapa perbuatan Yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech). 

 

 

                                                           
5
 Leden Merpaung,Tindak Pidana terhadap kehormatan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, 

hlm 9 
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1. Penghinaan 

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi 

Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina 

adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini 

biasanya merasa malu
6
. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau 

martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat 

individual ataupun komunal (kelompok). 

 

2. Pencemaran Nama Baik 

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran 

nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau 

kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 

3. 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 

itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, 

                                                           
6
 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal, 

Bogor, Politea; 1991,hlm 225 
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menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah 

tentu suatu perbuatan yang memalukan
7
. Sedangkan Penistaan dengan surat di 

atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP
8
. Sebagaimana dijelaskan, apabila 

tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan 

itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut 

Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau 

gambar. 

 

4. 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 

tertulis.
9
 

 

                                                           
7
 Pasal 310 ayat (1) KUHP  

8
 Pasal 310 ayat (2) KUHP 

9
 Pasal 335 ayat (1) KUHP 
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5. Memprovokasi 

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, 

kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan 

emosi
10

. 

 

6. 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”
11

. Pidana 

yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP. 

 

7. Menyebarkan 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
12

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://kbbi.web.id/provokasi&ei / ,tgl 16 Juni 2016,pukul 02.50 
11

 R.Soesilo,Op.Cit,hlm 136 
12

 Ibid,hlm 269 
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B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia  

 

1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  

b. Menegakkan hukum  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
13

  

d. Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen), Tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara yang 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”
14

. 

 

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia  

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

                                                           
13

 Anton Tabah, Terjemahan Buku Police Reacen War, Jakarta, Tunggul Maju, 2002,hlm 33  
14

 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) 
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f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkungan tugas kepolisian
15

 

 

3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia  

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum diantaranya 

adalah: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 

                                                           
15

 Undang-Undang  No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan  

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya sertamemotret seseorang 

i. Mencari keterangan dan barang bukti 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
16

 

 

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat 

dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah 

”perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”
17

. Upaya 

                                                           
16

 Anton Tabah, Op.Cit, hlm 38 
17

 Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Op.Cit hlm 2 
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penanggulangan kejahatan perlu di tempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam 

arti: 

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.  

b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan 

penal dan nonpenal.
18

 

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat 

jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana) dan lewat jalur “penal” (hukum 

pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan 

kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat Represif 

(penindasan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan 

jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, 

penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai 

perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat 

dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 

 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat 

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi 

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau 

menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik 

kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi 

kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.
19

 

                                                           
18

 Ibid,hlm 4 
19

Ibid.,hlm 40 



29 
 

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan 

tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan 

kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai 

ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 

pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program 

serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat 

dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh 

E.H.Sutherland dan Cressey sebagaimana di kutip pada buku Barda Nawawi Arief 

yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana mengemukakan bahwa 

dalam crime prevention pada pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk 

mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:  

a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara 

yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan  kejahatan) 

dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.  

b. Metode untuk mencegah (the first crime), merupakan satu cara yang ditujukan 

untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang 

akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode 

prevention (preventif).  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

mencakup aktivitas preventif, pre-emtif dan sekaligus berupaya untuk 

memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang 

narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan 

kejahatan dapat dilakukan secara preventif, pre-emtif dan represif atau secara luas 
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di artikan penanggulangan secara non penal dan penal, di bawah ini akan 

dijelaskan secara singkat mengenai upaya penanggulangan kejahatan secara 

umum: 

 

a. Upaya Non Penal yang Bersifat Preventif dan Pre-Emtif 

Upaya Non Penal yang Bersifat Preventif yaitu upaya penanggulangan non penal 

(pencegahan) seperti: 

1) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. 

2) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat. 

3) Meningkatkan pendidikan moral
20

. 

Pada dasarnya bahwa upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya 

untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup 

yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen. Ini 

berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor 

penangkal kejahatan atau faktor ”anti kriminogen” yang merupakan bagian 

integral dari keseluruhan politik kriminil. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini 

berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan 

dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan 

mengembangkan extra legal system atau informal and traditional system yang ada 

di masyarakat.
21

  

 

Upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat 

kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam 

masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber 

                                                           
20

 Ibid,hlm 35 
21

 Barda Nawawi Arief.,Op.Cit.,hlm 47  
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lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, 

media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan 

potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, 

Sudarto sebagaimana di kutip pada buku Barda Nawawi Arief yang berjudul 

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana pernah mengemukakan, bahwa kegiatan 

patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang 

mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. 

Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak 

kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada 

pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, 

dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu di efektifkan. Perlunya 

sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan yang 

telah dikemukakan di atas, juga karena masih diragukannya atau 

dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik 

kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum 

dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidak-

tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.
22

  

 

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 

Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga 

norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang maupun kelompok. 

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya 

untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha 

Pre-Emtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. 

                                                           
22

 Ibid.,hlm 48 
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b. Upaya Penal yang Bersifat Represif 

Upaya Penal yang Bersifat Represif adalah usaha yang di lakukan untuk 

menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan 

hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, 

pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi 

atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. 

Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi 

maupun ahli sosial dari BISPA sehingga diketahui secara jelas latar belakang 

seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum 

mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan 

kondisi pelaku, Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana tersebut yaitu: 

a. Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. 

b. Pidana tambahan: Pencabutan beberapa hak tertentu, pencabutan beberapa 

barang tertentu, pengumuman putusan hakim, ada juga pidana alternatif 

berupa pidana bersyarat bagi pelaku yang di pandang tidak dapat bertanggung 

jawab atas kejahatan yang dilakukannya (Pasal 44 KUHP), pidana lain bagi 

yang masih di bawah umur (Pasal 45, 46, 47 KUHP) menurut paham 

Determinisme pelanggar tidak perlu dikenakan pidana karena orang tidak 

mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan tapi dipengaruhi 

oleh watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. 

Kejahatan merupakan manifestasi keadaan jiwa seseorang yang abnormal 

sehingga pelaku tidak bisa di salahkan dan tidak bisa dipidana
23

.  
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 Firganefi.& Deni Achmad, Hukum Kriminologi, Bandar Lampung, PKKPUU, 2013, hlm 34 



33 
 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum 

 

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada 

lima, antara lain:
24

 

 

1. Faktor Hukumnya Sendiri 

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang 

berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh: 

a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 

b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang. 

c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 

 

2. Faktor Penegak Hukum 

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi 

pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan 

hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace 

maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup 

mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

kepengacaraan dan pemasyarakataan. Penegak hukum merupakan golongan 

panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan 

tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi 

dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa 

atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka kecuali dari itu, maka 

                                                           
24

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 

Rajagrafindo Persada, 2007, Hlm.5 
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golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional 

tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau 

masyarakat luas.  

 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum 

akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup: 

a) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil 

b) Organisasi yang baik 

c) Peralatan yang memadai 

d) Keuangan yang cukup.
25

 

 

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga 

masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan 

mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk 

melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka 

dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum 

yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat. 
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5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggak buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya 

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang 

harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan 

nilai yang berperan dalam hukum yaitu:
26

  

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman 

b) Nilai jasmani dan nilai rohaniah 

c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan 
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 Ibid, Hlm.60 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 
A. Pendekatan Masalah 

 

 

 

Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka 

teori yang melandasi kajian skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku 

kejahatan  Ujaran Kebencian (Hate Speech). Selain itu, pendekatan ini dilampirkan 

juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui 

penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

yang dipaparkan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data 

penunjang. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 
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1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian 

yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan 

dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Data primer ini diambil dari praktisi 

hukum dan akademisi. 

 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber 

dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder 

terdiri dari: 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3. UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis  

4. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

5. UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

6. UU No 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum 

primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 
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bahan hukum primer seperti: yurispudensi, keputusan-keputusan peradilan 

lainnyadanaturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari 

bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti 

kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media 

masa dan sebagainya. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Mengingat objek penelitian ini mengenai Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian 

baik itu upaya preventif ataupun represif dalam menanggulangi kejahatan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) di dalam suatu masyarakat. dalam menentukan sampel 

yang akan diteliti penulis menggunakan (purposive sampling) yaitu dengan cara 

penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas 

pertimbangan dan tujuan penulisan dalam rangka memenuhi  data yang diinginkan 

penulis. Adapun responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepala/Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung   : 2 orang 

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA  : 1 orang 

Jumlah         : 3 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatakan data 

sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan 

cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atauliteratur serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul 

skripsi tersebut. 

 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang 

dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak 

yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari 

kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan 

sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan. 

c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun 

dengan urutannya. 
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E. 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. 

 

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 secara umum.  

 

 



 
 
 
 
 
 

V. PENUTUP 
 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) berdasarkan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015 antara lain ialah 

Upaya Non Penal (Preventif & Pre-Emtif) dan Upaya Penal (Represif). Namun 

yang di utamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan Ujaran 

Kebencian ini yaitu upaya preventif dan pre-emtifnya, karena upaya hukum 

pidana (represif) merupakan jalan terakhir yang di gunakan apabila cara 

preventif tidak mempan di gunakan. Upaya Preventif dan Pre-Emtif yang 

dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian antara 

lain yaitu ialah antara lain yaitu: Melakukan sosialisasi atau pemberian arahan 

atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian Ujaran 

Kebencian (Hate Speech), itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, bekerja 

sama dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi 
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tindak pidana/kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Melibatkan tokoh 

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dalam melakukan penanggulangan tindak 

pidana/kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) agar dapat meminimalisisr 

terjadinya hal tersebut.  

 

Upaya Represif kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) yang dilakukan melalui orasi kegiatan kampanye, 

spanduk/banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media 

masa cetak atau elektronik, dan pamflet adalah menindak tegas pelaku kejahatan 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dengan menegakkan hukum yang mengatur 

mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdasarkan Pasal-Pasal di dalam 

KUHP mapun Undang-Undang lain diluar KUHP yang mengacu pada ketentuan: 

Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP Pasal 28 

jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi 

Ras dan Etnis. Dan dalam hal telah terjadi konflik sosial yang melatarbelakangi 

Ujaran Kebencian, dalam penanganannya berpedoman pada; Undang-Undang 

No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2013 tentang Teknis 

Penanganan Konflik  
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2. Faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah: faktor hukumnya, faktor penegak 

hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakatnya, dan faktor 

kebudayaannya. Faktor yang paling utama adalah faktor masyarakatnya, karena 

seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong 

kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) itu sendiri. Kemudian faktor lainnya 

yang juga berpengaruh yaitu faktor aparat penegak hukumnya yang masih kaku 

dalam penanganan masalah Ujaran Kebencian ini karena masih kurangnya 

pemahaman tentang penanganan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech).  

 

B. Saran 

 

1. Perlunya kerjasama yang lebih bersinergis antara kepolisian, masyarakat, 

pemangku adat dan polmas dalam melakukan pengawasan, penanggulangan dan 

pencegahan ke setiap daerah yang dianggap rawan konflik dan masih belum 

paham mengenai apa itu Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan apa dampak yang 

ditimbulkan apabila kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut tidak di 

tangani dan di respon secara dini. 

2. Perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari pihak 

Kepolisian-ke sekolah-sekolah, Universitas, pedesaan, dan juga pada masyarakat 

kota di Bandar Lampung khususnya mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk 

tentang kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini serta memaparkan juga 

sanksi atau hukuman berdasarkan Undang-Undang yang sudah di atur oleh 
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pemerintah mengenai sanksi apabila seseorang melakukan kejahatan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) tersebut. Tidak hanya melalui sosialisasi langsung 

sosialisasi secara tidak langsung lewat spanduk atau banner juga bisa dilakukan 

baik dari pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat. 
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