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KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA 

 

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.  

Seminar nasional dan call papers bertajuk “Merajut Keragaman Untuk Mencapai 

Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks Society 5.0”  kita selenggarakan dengan kerjasama 

antara Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Asosiasi 

Psikologi Kristiani – (APK) Indonesia,  dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas 

Psikologi ke 20th. Fakultas Psikologi UKSW  pertama kali berdiri pada tanggal 23 Juni 1999; 

dan hingga saat ini telah memiliki 2 program studi yaitu S1 dan S2. Usaha yang berkelanjutan 

dari tahun ke tahun oleh seluruh pihak di fakultas dan program studi, telah memampukan 

Program S1 terakreditasi dengan peringkat A. Sebagai bagian dari semangat untuk terus 

berkontribusi bagi kemajuan perkembangan psikologi di Indonesia, Fakultas Psikologi 

mengundang para ilmuan di Indonesia untuk membagikan hasil-hasil riset dan pemikiran terbaik 

mereka melalui seminar ini. Demi tercatatnya kajian-kajian ilmiah yang ada, proceeding ini 

diterbitkan agar pemikiran-pemikiran maupun hasil riset yang telah disampaikan dalam seminar 

dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.  

Tema ini secara spesifik diangkat, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki 

kekayaan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, serta latar belakang kehidupan yang 

lain. Keberagaman ini bagaikan memiliki dua sisi mata uang, yang bila bisa dimanfaatkan 

dengan maksimal akan memperkaya kekayaan pengalaman kehidupan individu, mendorong 

individu untuk belajar lebih fleksibel terhadap perubahan dan perbedaan serta mengembangkan 

pribadi yang kuat mental dan kaya pengalaman. Namun sebaliknya, keberagaman juga dapat 

menjadi ancaman apabila individu gagal mensikapinya dengan positif dan tepat; menimbulkan 

kesalahpahaman, syak wasangka bahkan perpecahan. Sementara itu, perkembangan peradaban 

manusia telah sampai pada titik saat kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi yang 

berintegrasi dengan internet, memunculkan teknologi digital, wireless, bigdata yang 

memunculkan berbagai exponential techology seperti: a) artificial intelligence, augmented 

reality 3D printing dan robotics, b) biotechnology c) nano technology, material baru, an 

fabrikasi digital, d) networks & computing systems (cloud, big data, IoT) (Diamandis, 2012). 
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Semua kemajuan ini menimbulkan disrupsi baru, memaksa masyarakat harus siap dengan sistem-

sistem baru, pola komunikasi dan interaksi yang baru, sistem bertransaksi yang baru yang  

berubah dengan pesat, yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat, 

yang saat ini dikenal dengan konteks masyarakat 5.0. Semua hal ini perlu dikaji dari berbagai 

sisinya, agar kita bisa mengantisipasi dan menyikapi dengan bijak sehingga dapat tercapai 

kesejahteraan psikologis setiap individu di Indonesia.  

Seminar dan Call papers ini diikuti oleh 132 peserta, terdiri dari guru, dosen, utusan 

gereja, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi, yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Makasar, Kupang, Manado, Surabaya dan lainnya. Harapan kami 

apa yang kita diskusikan dalam seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, dan pada 

akhirnya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang kita layani.  

Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepda APK dan HIMPSI yang telah 

menjadi mitra kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta kepada UKSW yang telah 

mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga 

disampaikan kepada segenap panitia di bawah koordinasi dari Ibu Dr. Christiana Hari 

Soethjiningsih, MS dan Ibu Dr. Susana Prapunoto, M-Psy; didukung oleh Ibu Krismi Ambarwati 

M.Psi maupun Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA beserta para dosen, karyawan, maupun para 

mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW yang telah bekerjakeras mewujudkan terselenggaranya 

kegiatan ini.  

Akhir kata, semoga Proceedings ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan-kesalahan 

tertentu yang tidak kami sengaja dalam penerbitan proceeding ini, kami mohon maaf sebesar-

besarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 

 

Hormat kami,  

 

 

Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., M.A. 

Dekan Fakultas Psikologi UKSW 
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KATA PENGANTAR 

Keragaman, Kemajemukan adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bangsa 

Indonesia. Sekitar 250 juta jiwa, 17.000 pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal, 

Indonesia termasuk urutan ke empat Negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Kondisi ini 

tentu membawa implikasi pada kemungkinan terjadinya pergesekan terkait persoalan budaya, 

suku, agama, bahasa, sosial-ekonomi, maupun persoalan lain terkait dengan persoalan hukum, dsb. 

Hal ini telah disadari oleh pujangga kita, Mpu Tantular yang kemudian menuliskan konsepnya 

dalam buku Sutasoma yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.  

Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan tantangan kesatuan. Kebersamaan 

membangun persatuan di tengah keragaman, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Hal ini 

menuntut masyarakat 5.0 menyikapi keragaman ini dengan  merajut keragaman untuk 

mewujudkan kasih, antara lain untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan demikian 

perbedaan, keragaman bukan sebagai pemisah melainkan sebagai kekayaan bangsa yang tiada 

nilainya. Prosiding ini merupakan sumbangan pemikiran dari 49 Penulis Artikel yang telah hadir 

dan berperan serta mempresentasikan gagasan terbaiknya. 

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi, MA (Dekan 

Fakultas Psikologi – UKSW), Bapak Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., (Ketua Asosiasi Psikologi 

Kristiani), Bapak Yusak Novanto, SPsi, MSi. (Sekretaris Asosiasi Psikologi Kristiani) yang telah 

memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Seminar & Call for Papers Jumat, 2 

Agustus 2019. Ucapan terimakasih tidak terhingga kami haturkan kepada Prof. Virgo Handojo, 

Ph.D, CFLE. (dari California Baptist University), dan Ibu Eunike Sri Tyas Suci, PhD, Psikolog 

(Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan – HIMPSI) yang telah menghantar Seminar dan Call for 

Papers Nasional “ Merajut Keragaman untuk Mencapai Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks 

Masyarakat 5.0.”.  

Terimakasih atas kesediaan para Reviewers Call for Papers Dr.  Christiana Hari 

Soetjiningsih, M.Si, Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA, Ibu Krismi Ambarwati, M.Psi  

meluangkan waktu dan pikiran agar Proceedings ini dapat terbit. Ucapan terimakasih juga saya 

sampaikan kepada Bapak Timotius Iwan Susanto, S.Psi.  yang telah mendukung desain Cover 

buku Proceeding. Terimakasih juga kepada sdri. Hanny Yuliana Agnes Sesa, S.Psi., Claudya 

S.Soulisa, S.Pd., Indah Lestari, S.Kep. dan Joanne Marrijda Rugebregt, S.Psi. yang telah banyak 
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mendukung proses editing teknis buku Proceedings ini.  Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi 

perjalanan bangsa Indonesia mengarungi Era Digital. Tuhan memberkati. 

 

Salam sejahtera,  

 

Dr. Susana Prapunoto, MA-Psy 

Editor 
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Peran Hukum dan Psikologi dalam Meminimalkan Ujaran Kebencian Perusak Demokrasi 

 

Wisnu Sapto Nugroho 

 

Fakultas Hukum - Universitas Janabadra Yogyakarta 

Email: wnugroho22@gmail.com 

 

Abstrak 

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia yang dijamin 

oleh konstitusi khususnya pasal 28 E (3) UUD NRI Tahun 1945. Kebebasan berpendapat 

berbeda dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah ungkapan berdasar prasangka yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, fitnah, hasutan terhadap 

individu atau kelompok lain atas dasar perbedaan RAS, gender, disabilitas, orientasi seksual, 

agama, dll. Dalam praktik berdemokrasi, ujaran kebencian merusak demokrasi. Untuk 

menjatuhkan lawan politik, ujaran kebencian mudah digunakan sebagai sarana mendapat 

dukungan suara dari konstituen.  Tulisan ini mengkaji dampak ujaran kebencian dengan kajian 

psikologi hukum, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil kajian menunjukkan bahwa 

prasangka menjadi dasar munculnya ujaran kebencian. Dari hasil itu, upaya yang perlu dilakukan 

adalah melalui penegakan hukum dan HAM serta peningkatan perjumpaan dan dialog antar 

warga negara untuk meminimalkan prasangka-prasangka di tengah masyarakat. Dengan 

demikian hukum dan psikologi memiliki peran bagi peningkatan kualitas demokrasi di 

Indonesia. 

 

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Demokrasi, Prasangka, Hukum, Psikologi. 

 

 

Pendahuluan 

Tujuh puluh empat tahun kemerdekaan Indonesia yang dirayakan pada tahun 2019 

mengajak seluruh komponen bangsa untuk melihat kembali tujuan bangsa Indonesia 

mailto:wnugroho22@gmail.com
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sebagaimana diamanatkan pada alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Tujuan bangsa Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial.  

Cara mewujudkan tujuan itu adalah melalui sistem pemerintahan yang demokratis. 

Demokrasi mensyaratkan kehidupan bersama dengan kedaulatan di tangan rakyat. Dengan 

adanya pengakuan terhadap kedaulatan oleh rakyat maka dalam demokrasi hak-hak setiap 

individu diakui. Pengakuan terhadap hak-hak individu mensyaratkan bahwa kebebasan setiap 

individu dijamin oleh konstitusi. Dengan adanya konstitusi, hak-hak asasi manusia 

dikonstitusionalkan secara legal, dalam rancangan itu, kedaulatan rakyat sekaligus memperoleh 

hak legalnya (Hardiman, 2009). 

Salah satu kebebasan yang menjadi hak dan dijamin oleh Undang-Undang adalah 

kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Pasal 28 E (3) menyatakan bahwa (3) Setiap 

orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal itu 

bermakna bahwa Negara menjamin atas kebebasan berorganisasi berserikat dan berkumpul 

dengan tidak merugikan pihak lain. Negara memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk 

menyatakan pendapatnya. Dalam praktik kerap terjadi penyalahgunaan berpendapat. Pasal 28 E 

(3) itu kerap dimaknai sebagai kebebasan berpendapat tanpa batas hingga mengabaikan etika, 

kebenaran dan hak-hak orang lain melalui ujaran-ujaran kebencian. Keberadaan ujaran-ujaran 

kebencian di ruang publik merusak demokrasi (Wiratna, 2019). 

Ujaran kebencian yang muncul di ruang publik tidaklah lahir tanpa latar belakang. Ujaran 

kebencian adalah ungkapan berdasar prasangka yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

dalam bentuk provokasi, fitnah, hasutan terhadap individu atau kelompok lain atas dasar 

perbedaan RAS, gender, disabilitas, orientasi seksual, agama, dll. Secara psikologis, ujaran 

kebencian lahir dari prasangka. Dengan mengutip pandangan Taylor, Suryanto dkk. menyebut 

bahwa prasangka terkait dengan persepsi tentang kelompok. Prasangka (prejudice) merupakan 

perasaan-perasan negatif terhadap orang lain berdasarkan dari kelompok mana mereka berasal 

(Suryanto, dkk., 2012).  

Prasangka yang dibiarkan berkembang dalam hidup bersama melahirkan kebencian yang 

membutuhkan korban (kambing hitam) untuk djadikan objek. Objek itu dibiarkan menjadi 
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korban ujaran kebencian (hate speech). Hal ituseperti yang telah terjadi di Amerika Serikat saat 

Donlad Trump mengkambinghitamkan para imigran sebagai sumber masalah di Amerika Serikat 

(Liliweri, 2018). Akibatnya dalam kampanye-kampanye pemilihan presiden, ujaran kebencian 

tak dapat dikendalikan dalam keliarannya di ruang publik baik melalui dunia maya maupun 

nyata. Peristiwa serupa terjadi di Pilkada DKI Jakarta, dan Pemilihan Presiden beberapa saat 

lalu.  

Ujaran kebencian merupakan perusak demokrasi dan kesatuan bangsa. Di mana kaitannya? 

Dari hasil survei Masyarakat Telematika Indonesia oleh Mastel tahun 2017 diketahui bahwa 

92,40 persen saluran penyebaran berita bohong dilakukan menggunakan media sosial, dengan 

91,8 persennya adalah jenis hoaks yang berhubungan dengan sosial politik. Bila demokrasi 

rusak, pencapaian tujuan hidup berbangsa tidak tercapai. Tidak tercapainya tujuan berbangsa dan 

bernegara berdampak melahirkan potensi kegagalan negara hadir bagi kesejahteraan rakyat.  

Ujaran kebencian harus dihentikan. Upaya menghentikannya perlu melibatkan semua 

pihak. Pemerintah dan rakyat, agamawan dan umat, ilmuwan dan praktisi, semua kalangan dari 

desa, kota, pusat daerah tanpa pandang bulu. Langkah penghentian ujaran kebencian dilakukan 

dengan berbagai upaya antara lain upaya dari seperti dari pendekatan hukum dan psikologis.  

Upaya meminimalkan ujaran kebencian dari sisi hukum dilakukan melalui pelaksanaan 

aturan perundang-undangan yang pasti, adil dan bermanfaat bagi semua. Secara lebih luas, 

yurispredensi HAM terkait dengan perlindungan kelompok-kelompok rentan yang kerap menjadi 

objek korban ujaran kebencian perlu diterjemahkan untuk publik sehingga bukan hanya berhenti 

pada level akademis, politis (Gerge, 2017). Dalam kerangka keindonesiaan, implementasi 

Pancasila sebagai dasar negara serta nilai-nilainya menjadi kewajiban yang tak terbantahkan.  

Psikologi sosial memiliki peran penting bagi kehidupan bersama untuk mewujudkan 

masyarakat yang terhindar dari prasangka-prasangka sosial. Prasangka sosial diminimalkan 

melalui perjumpaan untuk melenyapkan sekat-sekat kecurigaan yang berpotensi mengarah pada 

ujaran kebencian. 

 

Ujaran Kebencian di Ruang Publik  

Melalui penelitiannya, George (2017) menyebut bahwa pelintiran kebencian (akibat daru 

ujaran kebencian) merupakan bisnis untuk meraih kekuasaan. Kebebasan berpendapat sebagai 

hak setiap warga negara dan pilar demokrasi ditumpangi oleh penumpang yang memanfaatkan 
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mimbar kebebasan berpendapat untuk kepentingan “bisnis politik”.  Dengan temuan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa keberadaan ujaran kebencian di ruang publik merupakan upaya 

sengaja dari pihak tertentu dengan memanfaatkan kebebasan berpendapat dan demokratisasi. 

Ujaran kebencian sebagaimana didefinisikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM, 2016) adalah hasutan kebencian secara lebih luas, yang dirangkum dalam unsur-

unsur berikut:  

• Segala bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung;  

• Didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, 

etnis, dan identitas lainnya;  

• Ditujukan sebagai hasutan terhadap individu atau kelompok agar terjadi 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial; 

• Dilakukan melalui berbagai sarana (Nursahid, dkk, 2019).  

Dalam praktik ujaran kebencian dilakukan melalui berbagai sarana dan berbagai bentuk. 

Salah satunya adalah dengan hoaks. Hoaks bisa diartikan sebagai informasi yang direkayasa, 

baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang 

benar tidak dapat diterima seseorang (Nursahid, 2019).  

Ujaran kebencian seringkali ditujukan ke kelompok rentan, seperti minoritas agama, etnis, 

orientasi seksual, dsb. Ketika kelompok rentan ‘berulah’, para pengobar kebencian 

menganggapnya sebagai penghinaan atau penistaan dan menggerakkan kelompoknya untuk 

menyerang kelompok rentan. Hal ini yang dimaksud dengan keterhasutan. Berbeda dari ujaran 

kebencian yang bisa dibatasi jika sudah melibatkan kekerasan, keterhasutan sifatnya sangat 

subjektif. Di sini, para pengobar kebencian justru memanfaatkan ruang bebas demokrasi untuk 

mempromosikan nilai-nilainya yang intoleran.  

Mencermati definisi dari ujaran kebencian dan fenomena-fenomena terkait hal itu, ujaran 

kebencian berbahaya karena: 

• Ujaran kebencian melanggar hak manusia yang asasi yaitu manusia dengan hak-hak yang 

melekat kepadanya.  

• Menyuburkan prasangka dan diskriminasi, hasutan kebencian bisa mengakibatkan 

pengucilan dan diskriminasi;  

• Pemicu terjadinya tindak kekerasan/kejahatan kebencian yang menimbulkan kerugian 

baik berupa materi, sosial, serta kerusakan lainnya akibat dari ujaran kebencian.  
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• Pemicu terjadinya konflik. Munculnya konflik antar pribadi, antar kelompok bahkan 

genocida (contoh kasus Rwanda) adalah akibat ujaran kebencian.  

• Penghancur sendi-sendi hidup bersama sebagai bangsa. Secara khusus di Indonesia 

dengan keragamannya, ujaran kebencian berpotensi merusak keindonesiaan. 

• Merusak kehidupan politik demokrasi dan kebangsaan. 

 

Peran Hukum dan Psikologi dalam Upaya Meminimalkan Ujaran Kebencian Perusak 

Demokrasi  

Untuk mengawali pembahasan pada bagian ini, tulisan diawali dengan memahami makna 

hukum. Theo Huijbers menyebut bahwa pembicaraan tentang hukum harus dikaitkan dengan 

kehidupan sosial (Huijber, 1995). Dalam konteks real, Huijbers menyebut bahwa hukum 

mempunyai arti yuridis, yaitu ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang 

(1995).  Hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, memerlukan kekuasaan. Kekuasaan yang 

dimaksud adalah kekuasaan yang tidak melanggar kepentingan bersama dan individu. Agar 

penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan 

yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mertokusumo, 1993).  

Dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, bangsa Indonesia 

telah membentuk berbagai aturan perundangan untuk meminimalkan ujaran-ujaran kebencian. 

Hal lain yang penting adalah yurispredensi (ratifikasi) HAM yang menjadi sumber materiil dan 

formil pembentukan Undang-Undang.  

Bagaimana peran Hukum dan HAM dalam upaya meminimalkan ujaran kebencian? 

George menyebut bahwa setidaknya ada empat aspek yangpatut diperjelas dalam pendekatan 

HAM ini. Pertama, pendekatan HAM mencakup komitmen kuatterhadap kebebasan berekspresi. 

Kedua, pendekatan HAM perlu mengutamakanhak rakyat untuk bebas dari diskriminasi dan 

kebencian, memungkinkan– atau bahkan mewajibkan – negara membela hak tersebut, 

termasukmembatasi ekspresi itu sendiri. Ketiga, pendekatan HAM perlu menyediakankerangka 

guna menyeimbangkan hak-hak tersebut, menekankan bahwasegala pembatasan terhadap 

kebebasan berpendapat harus memenuhipersyaratan yang ketat. Dan keempat, pendekatan HAM 

perlu menghubungkankebebasan berpendapat dengan kebebasan memeluk agama, 

memandangkeduanya sebagai hak yang saling melengkapi (2017).  
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Saat ini terdapat produk-produk perjanjian HAM Internasional dibuat untuk melindungi 

kelompok rentan, yang menjadi korban pelintiran kebencian. Di antaranya: 

 

Tabel 1. Produk-Produk Perjanjian HAM Internasional 

Perlindungan 

Bagi 
Nama Perjanjian 

Tahun 

diadopsi 

Majelis 

Umum PBB 

Jangka waktu 

menuju 

pemberlakuan 

(tahun) 

Jumlah 

negara pihak 

Kelompok 

Rasial 

ICERD: (The 

International Convention 

on the Elimination of All 

Forms of Racial 

Discrimination) Konvensi 

Internasional tentang 

Penghapusan Segala 

Bentuk Diskrimasi Rasial 

1965 4 177 

Seluruh 

Umat 

Manusia 

ICCPR: (The 

International Covenant on 

Civil and Political Rights) 

Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan 

Politik  

Konvenan Internasional 

tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan 

Budaya 

 

1966 

 

 

 

 

1966 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

168 

 

 

 

 

164 

Perempuan CEDAW: (The 

Convention on the 

Elimination of all Forms 

of Discrimination Against 

Women) Konvensi tentang 

Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan 

1979 2 189 

Anak-anak CRC: (Convention on the 

Rights of The Child) 

Konvensi tentang Hak-

hak Anak 

1989 1 196 

Pekerja 

Migran 

ICMW: (International 

Convention on the 

Pretection of the Rights of 

All Migrant Workers and 

Members of Their 

Families) Konvensi 

1990 13 48 
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Internasional tentang 

Perlindungan Hak-hak 

Seluruh Pekerja Migran 

dan Anggota Keluarganya 

Penyandang 

Disabilitas 

CRPD: (Convention on 

the Rights of Persons with 

Disabilities) Konvensi 

Hak-hak Penyandang 

Disabilitas 

2006 2 160 

 

Yurispredensi HAM menjadi acuan yang penting. Di sisi lain, perlu upaya menanamkan 

kesadaran dalam hidup bersama dengan acuan dari yurisprudensi ini. Dengan demikian, 

yurisprudensi itu bukan hanya dalam ranah wacana, namun menjadi budaya hukum. Istilah 

budaya hukum (legal culture) sebagaimana disampaikan oleh Friedman adalah bekerjanya sistem 

hukum di tengah masyarakat. Sistem hukum itu terdiri dari komponen-komponen struktur, 

substansi dan budaya hukum (Syamsudin, 2012). 

Terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya meminimalkan ujaran 

kebencian, Republik Indonesia memiliki peraturan-peraturan perundangan yang sebenarnya 

sudah cukup. Antara lain:  

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 156 KUHP yang berbunyi: 

(1) Barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau 

meremehkan (minacthing) terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat 

Indonesia, diancam dengan pidana penjara maksimum empat (4) tahun atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Yang diartikan dengan golongan untuk pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap 

bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa 

bagian lainya karena suku-bangsa (ras), adat-istiadat, agama, daerah asal, 

keturunan, kebangsaan (nasionalitas) atau kedudukan menurut hukum tata 

Negara. 

 

Pasal di atas berkaitan dengan Pasal 154 KUHP, baik karena rumusan tindakannya yang 

terlarang yang sama tetapi berbeda objek, maupun karena sejarahnya yang tidak 

“menguntungkan” kehadiran pasal-pasal itu. Perumusan tindakannya yang terlarang ialah 
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“menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan peremehan”, Objeknya pada Pasal 

154 adalah Pemerintah, Sedangkan pada Pasal 156 adalah Golongan-rakyat. Pasal 154, 

155, 156, 156 a dan 157 KUHP terkenal dengan julukan “pasal-pasal penaburan 

kebencian” (Haatzaai-artikelen), yang tidak disenangi oleh mereka yang ingin 

menegakkan keadilan atau setidak-tidaknya oleh mereka yang ingin meluruskan sesuatu 

yang dipandang menyimpang.   

 

2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Pasal 28 ayat (2) berbunyi: 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).  

Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: 

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). 

Kualifikasi Pasal ini adalah tindakan penyebaran kebencian dengan menggunakan 

fasilitas internet atau media elektronik lainnya.   

 

3. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 

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). 

 

Bagian yang paling dekat dengan istilah "ujaran kebencian" adalah jika dengan sengaja 

menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain Sekadar catatan, isu ujaran 

kebencian tak bisa lepas dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang jadi perhatian 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 
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Manusia, diperlukan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan 

politik, dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tanpa diskriminasi. 

 

4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (“SE 

Hate Speech”). 

 

Bahwa pasal-pasal dalam undang-undang itu masih menjadi perdebatan dan kerap 

dipermasalahkan karena dugaan digunakan secara tidak tepat, bukan berarti aturan ditiadakan 

sebelum dibentuk aturan perundangan yang baru. Bila tidak ada aturan perundang-undangan 

yang terjadi adalah kekosongan hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan kepastian, keadilan 

dan kemanfaatan hukum dalam meminimalkan ujaran kebencian. 

Bagaimana dengan kajian psikologi sosial dan perannya untuk mengurangi ujaran 

kebencian? George melakukan kajian dan menemukan bahwa terjadinya penyalahgunaan 

penggunaan kebebasan berpendapat yang berujung pada pelintiran kebencian mesti dijauhkan 

dari pemikiran abnormalitas sebagaimana kerap disampaikan para ahli psikologi empat puluhan 

tahun yang lalu (Cherian, 2017). Para psikolog sosial menemuman bahwa prasangka adalah jalan 

menuju ujaran kebencian. Prasangka (prejudice) mengalami pemaknaan yang terus berubah dari 

masa ke masa. Perubahan pemaknaan itu terkait dengan konteks manusia dan pergaulannya. 

Stangor sebagaimana dikutip oleh Idhamsyah Eka Putra dan Ardiningtyas Pitaloka menyebut 

bahwa prasangka merupakan sebuah sikap negatif terhadap suatu kelompok atau terhadap 

anggota kelompok.  Dalam buku yang sama penulis mengutip pendapat Duckitt yang menyebut 

bahwa prasangka sebagai keterlibatan individuu yang berlebihan pada kelompok, sehingga 

menimbulkan bias penilaian ketika menilai dan memandang kelompok lain. Setelah 

membandingkan pandangan ke-dua tokoh itu, disimpulkan bahwa prasangka merupakan 

keinginan merendahkan individu dan kelompok lain. Dari sinilah akar masalah yaitu ujaran 

kebencian terjadi (Putra, dkk).  

Kajian psikologi sosial memberikan optimisme dalam rangka mewujudkan pemenuhan 

hak bagi setiap individu memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapat melalui penguraian 

prasangka. Upaya mengurai prasangka yang berujung pada ujaran kebencian dan politisasi 

kebencian melalui perjumpaan. Perjumpaan menumbuhkan sikap empatik, saling percaya, saling 

memahami dan pada akhirnya prasangka diganti menjadi kerjasama. Oleh karena itu menurut 
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para psikolog sosial ada empat kondisi eksternal yang harus dipenuhi sebelum prasangka dan 

konflik (sebagai akibat ujaran kebencian) dikurangi. Ke-empat prasyarat itu adalah: 

1. Kedua pihak (masing-masing kelompok - penulis) harus memiliki status hukum, peluang 

ekonomi dan kekuasaan yang sama. Hukum yang tidak diskriminatif menjadi prasyarat 

utama. 

2. Otoritas yang ada serta lembaga masyarakat harus saling mendorong norma-norma 

egaliter dan karenanya menyediakan dukungan moral dan legitimasi untuk kedua pihak 

(masing-masing kelompok - penulis).  

3. Kedua pihak (masing-masing kelompok - penulis) harus memiliki peluang bekerja dan 

bersosialisasi bersama, baik formal maupun informal.  

4. Kedua pihak (masing-masing kelompok - penulis) harus bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama (Wade dan Tavris, 2008).  

 

Dengan pemenuhan terhadap prasyarat-prasyarat sebagaimana dinyatakan oleh Carle 

Wade dan Carl Tavris, psikologi sosial berperan mewujudkan kehidupan bersama dengan 

kepastian hukum yang tidak diskriminatif, egaliter, kerjasama dan sosialiasi baik formal maupun 

non formal serta pencapaian tujuan bersama. Upaya itu perlu dikembangkan untuk mengubah 

prasangka menjadi kerjasama dan membuka semua sekat-sekat yang menimbulkan kecurigaan, 

kebencian dan ujaran kebencian. 

 

Simpulan dan Saran 

Ujaran kebencian di ruang publik merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan 

yang berlaku di Republik Indonesia. Secara lebih luas, ujaran kebencian merupakan pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia. Negara yang abai atau berdiam diri dengan saat ada warga negara 

yang menjadi korban ujaran kebencian merupakan pelanggaran negara terhadap warganya. Dari 

kajian tampak bahwa hukum dan psikologi sosial memiliki peran penting dalam rangka 

mengurangi ujaran kebencian. Atas dasar itu, penulis menyarankan agar supaya pemerintah lebih 

pro-aktif dalam menegakkan Undang-Undang serta ratifikasi (yurisdiksi) HAM terkait dengan 

ujaran kebencian. Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Ratifikasi HAM diwujudkan 

melalui sosialisasi perundang-undangan. Dengan demikian kepastian, keadilan dan kemanfaatan 
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hukum menjadi jaminan terhadap setiap warga negara untuk bebas dari ujaran kebencian atas 

nama apapun.  

Upaya pro aktif sebagaimana kajian para psikolog sosial dalam rangka mengurangi 

ujaran kebencian adalah dengan cara membuka ruang-ruang dialog, perjumpaan di tengah 

masyarakat. Dengan terbukanya ruang-ruang dialog, prasangka diminimalkan dan diganti dengan 

kerjasama sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip demokrasi. Melalui kehidupan yang 

demokratis, tujuan bersama bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terwujud. 
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