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POLRI	DAN	PENANGGULANGAN	UJARAN	KEBENCIAN	
Komisi	untuk	Orang	Hilang	dan	Korban	Tindak	Kekerasan	(KontraS)	

	
Sejak	 8	 Oktober	 2015,	 Kapolri	 telah	 mengesahkan	 Surat	 Edaran	 Kapolri	 No.	 SE/6/X/2015	
Tentang	 Penanganan	 Ujaran	 Kebencian	 (Sekap	 Hate	 Speech).	 Kebijakan	 yang	 selama	 ini	
memang	 didorong	 oleh	 kelompok	 masyarakat	 sipil	 untuk	 menyikapi	 semakin	 maraknya	
ujaran	 kebencian	 yang	 berdampak	 pada	 terjadinya	 konflik	 sosial	 di	 Indonesia.	 Selama	 ini	
berbagai	 perbuatan	ujaran	 kebencian	 (hate	 speech)	 di	 Indonesia	 terjadi	 hampir	 tanpa	 ada	
upaya	 penanggulangan	 dari	 negara.	 Tidak	 adanya	 aturan	 hukum	 yang	 spesifik	 mengenai	
ujaran	 kebencian	 di	 Indonesia	menjadi	 salah	 satu	 penyebabnya.	Maka	 dari	 itu	 diharapkan	
Sekap	 tersebut	 dapat	mengisi	 kekosongan	 hukum	 atau	menjadi	 pedoman	 sementara	 bagi	
penegak	hukum	untuk	menanggulangi	perbuatan	hate	speech.	

Namun	 Sekap	 Hate	 Speech	 tersebut	 juga	 tidak	 luput	 dari	 kekurangan.	 Konsep	
penanggulangan	hate	speech	yang	coba	ditawarkan	dalam	surat	tersebut	tidak	sepenuhnya	
sesuai	 dengan	 konsep	 penanggulangan	 ujaran	 kebencian	 berdasarkan	 kajian	 hak	 asasi	
manusia.	 Dampaknya,	 Sekap	 tersebut	 memiliki	 potensi	 disalahgunakan	 dan	 mencederai	
kebebasan	berpendapat	masyarakat	 ketimbang	melindungi	masyarakat	dari	bahaya	ujaran	
kebencian.	 Melalui	 tulisan	 ini,	 KontraS	 mencoba	 menjelaskan	 sedikit	 ringkasan	 mengenai	
sejarah	 kajian	 penanggulangan	 ujaran	 kebencian,	 penanggulangan	 ujaran	 kebencian	 yang	
tepat	 dan	 bagaimana	 posisi	 Sekap	 Hate	 Speech	 jika	 dikaitkan	 dengan	 konsep	 ideal	
penanggulangan	ujaran	kebencian.	

Sejarah	Timbulnya	Kajian	Hate	Speech	

Sejarah	 kajian	 soal	 ujaran	 kebencian	 yang	 berkembang	 secara	 internasional	 dapat	 dilihat	
dari	 dua	 hal,	 yaitu	 dari	 instrumen-instrumen	 hukum	 internasional	 dan	 pengadilan-
pengadilan	 pidana	 internasional.	 Sebagai	 awalan,	 akan	 dibahas	 terlebih	 dahulu	
perkembangan	 kajian	 ujaran	 kebencian	 berdasarkan	 instrumen	 hukum	 internasional.	
Instrumen	 hukum	 internasional	 pertama	 yang	 berkaitan	 dengan	 ujaran	 kebencian	 adalah	
Deklarasi	 	 Universal	 Tentang	 Hak	 Asasi	 Manusia	 (DUHAM)	 yang	 keluar	 pada	 tahun	 1948.	
Pasal	 29	 ayat	 (2)	 dari	 deklarasi	 ini	 mengatur	 bahwa	 pada	 dasarnya	 hak	 kebebasan	
berpendapat	dapat	dibatasi	dengan	syarat	sebagai	berikut:	1)	pembatasan	dilakukan	dengan	
hukum;	 2)	 pembatasan	 dilakukan	 dengan	 tujuan	 menjaga	 dan	 menghormati	 hak	 bebas	
berpendapat	 bagi	 orang	 lain;	 3)	 pembatasan	 dilakukan	 atas	 dasar	 moralitas,	 ketertiban	
umum,	 dan	 kesejahteraan	 bagi	 masyarakat	 yang	 demokratis.	 Syarat	 ini	 yang	 selanjutnya	
menjadi	 landasan	 penanggulangan	 ujaran	 kebencian	 dalam	 membatasi	 hak	 bebas	
berpendapat.	

Perkembangan	selanjutnya	terjadi	tahun	1966	ketika	lahir	Kovenan	Hak-Hak	Sipil	dan	Politik	
(Kovenan	Sipol).	Pasal	20	dari	Kovenan	ini	mengembangkan	lebih	lanjut	ketentuan	mengenai	
pembatasan	kebebasan	berpendapat	yang	dapat	dipahami	dalam	tiga	hal,	yaitu:	1)	hasutan	
melakukan	 kekerasan,	 permusuhan	 atau	 diskriminasi	 terhadap	 orang	 dan	 kelompok	 yang	
tidak	berdasarkan	kebangsaan,	ras	dan	keagamaan	tidak	termasuk	ujaran	kebencian;	2)	kata	
“advokasi”	 atau	 “upaya	 menyebarkan”	 menunjukkan	 diperlukan	 adanya	 kesadaran	 akan	
“maksud”	 untuk	menyebarkan	 kebencian	 tersebut;	 3)	 perbuatan	menyebarkan	 kebencian	
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yang	 tidak	 dapat	 membuat	 orang	 melakukan	 kekerasan,	 permusuhan,	 atau	 diskriminasi	
bukanlah	ujaran	kebencian.	

Perkembangan	penting	lainnya	terjadi	saat	diberlakukannya	Konvensi	Tentang	Penghapusan	
Diskriminasi	Rasial	(CERD)	pada	1969.	Ketentuan	dalam	konvensi	ini	menyempitkan	lingkup	
ujaran	 kebencian	 yaitu	 terbatas	 pada	 kebencian	 terhadap	 identitas	 ras	 dan	 etnis	 saja.	
Namun	 konvensi	 ini	 dengan	 tegas	 menyatakan	 kewajiban	 negara	 untuk	 mengatur	 dan	
menindak	secara	pidana	perbuatan	ujaran	kebencian	yang	terjadi	di	negara	masing-masing.	
Ketentuan	 ini	 pula	 yang	 menjadi	 dasar	 perkembangan	 kajian	 penanggulangan	 ujaran	
kebencian	berada	pada	kategori	hukum	pidana.	

Selanjutnya	 perkembangan	 kajian	 ujaran	 kebencian	 juga	 dapat	 dilihat	 dari	 persidangan-
persidangan	 dalam	 pengadilan	 pidana	 internasional.	 Persidangan	 pertama	 yang	 erat	
kaitannya	dengan	kajian	ujaran	kebencian	adalah	persidangan	terhadap	Julius	Streicher	dan	
Hans	 Fritzsche	 di	 Pengadilan	Militer	 Internasional	 yang	 dimulai	 pada	 6	 Oktober	 1945.1	Di	
dalam	persidangan	tersebut	kedua	terdakwa	bebas	dari	tuntutan	mengenai	kebencian	yang	
disebarkannya	 oleh	 karena	 pengadilan	 tidak	 bisa	 membuktikan	 bagaimana	 tindakan	
menyebarkan	 kebencian	mengakibatkan	 terjadinya	 berbagai	 tindak	 kekejaman	 oleh	 orang	
lain.2	Persidangan	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 unsur	 “niat”	 dan	 “kausalitas”	 perlu	 menjadi	
perhatian	utama	dalam	kajian	penanggulangan	ujaran	kebencian.	

Persidangan	 lain	 yang	 berpengaruh	 dalam	 kajian	 ujaran	 kebencian	 adalah	 perkara	 Dario	
Kordic	 dan	 Vojislav	 Seselj	 di	 Pengadilan	 Pidana	 Internasional	 untuk	 Negara	 Pecahan	
Yugoslavia	 yang	 dimulai	 pada	 tahun	 1993.	 Persidangan	 ini	 penting	 karena	 untuk	 pertama	
kalinya	digunakan	 istilah	 “hate	 speech”	dalam	pengadilan	pidana	 internasional.3	Selain	 itu,	
dalam	 persidangan	 ini	 dapat	 dipahami	 perlunya	 bentuk	 “delik	 formil”	 yang	 tidak	
mensyaratkan	hubungan	kausalitas	dalam	menanggulangi	perbuatan	ujaran	kebencian.	

Persidangan	pidana	internasional	terakhir	yang	berpengaruh	dalam	kajian	ujaran	kebencian	
adalam	 persidangan	 terhadap	 Ferdinand	 Nahimana,	 Jean-Bosco	 Barayagwiza,	 dan	 Hassan	
Ngeze	 di	 Pengadilan	 Pidana	 Internasional	 untuk	 Rwanda	 pada	 1995.	 Dalam	 persidangan	
mereka	 dapat	 dipahami	 pentingnya	 penentuan	 “konteks	 situasi”	 dalam	 pengaturan	 dan	
penanggulangan	perbuatan	ujaran	kebencian.4	

Unsur-Unsur	Penanggulangan	Ujaran	Kebencian	

Pada	 bagian	 ini	 akan	 dibahas	 mengenai	 unsur-unsur	 yang	 perlu	 ditentukan	 saat	
merumuskan	 aturan	 mengenai	 ujaran	 kebencian.	 Unsur-unsur	 tersebut	 didapat	 dari	
perkembangan	 kajian	 mengenai	 hate	 speech	 yang	 bersumber	 dari	 instrumen	 hukum	

																																																													
	 1	Donna	Artz,	“Nuremberg,	Denazification,	and	Democracy:	The	Hate	Speech	Problem	at	The	
International	Military	Tribunal,”	New	York	Law	School	Journal	of	Human	Rights	689	(1995),	hlm.	22	–	
23.	
	 2	Negara	Sekutu,	Judgement	International	Military	Tribunal	of	Julius	Streicher	and	Hans	
Fritzsche.	
	 3	International	Criminal	Tribunal	for	former	Yugoslavia,	Judgement	of	Dario	Kordic	and	
Vojislav	Seselj,	No.	IT-95-14/2-A.	
	 4	International	Criminal	Tribunal	for	Rwanda,	Judgement	of	Ferdinand	Nahimana	et	al.	
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internasional	 dan	 pengadilan	 pidana	 internasional	 yang	 sudah	 dijelaskan	 pada	 bagian	
sebelumnya.	Secara	keseluruhan,	sistematika	unsur-unsur	ujaran	kebencian	adalah	sebagai	
berikut:	

1. Niat	(Intention)	
2. Isi	Pesan	(Content)	

• Jenis	kerugian	(Harm);	
• Karakteristik	yang	dilindungi	(Protected	characteristic).	

3. Konteks	situasi	(Context)	
• Profil	pelaku	(Speaker’s	profile);	
• Publisitas	(Publicity);	
• Kesegeraan/kemungkinan	 terjadinya	 kerugian	 (Imminence/probablity	 of	 harm	

occuring)5	

Diantara	unsur-unsur	di	 atas,	 ada	beberapa	unsur	 yang	 ketentuanya	 tidak	dipenuhi	 dalam	
Sekap	Hate	Speech,	yaitu	unsur	karakteristik	yang	dilindungi	(protected	characteristic),	profil	
pelaku	(speaker’s	profile),	dan	publisitas	(publicity).		

Unsur	Karakteristik	yang	Dilindungi	(Protected	Characteristic)	

Mengenai	unsur	 karakteristik	 yang	dilindungi,	 aturan	mengenai	ujaran	kebencian	memang	
perlu	 menentukan	 jenis	 karakteristik	 kelompok	 apa	 yang	 perlu	 dilindungi	 dari	 perbuatan	
ujaran	 kebencian.	 Dalam	 menentukan	 karakteristik	 tersebut	 biasanya	 digunakan	 dua	
indikator.6	Pertama,	 karakteristik	 kelompok	 tersebut	 haruslah	 fundamental	 sulit	 untuk	
diubah.	 Maksud	 dari	 fundamental	 adalah	 karakteristik	 itu	 harus	 menjadi	 pembeda	 atau	
penanda	utama	dari	suatu	kelompok.	Selain	itu,	karakteristik	tersebut	juga	tidak	bisa	diubah	
secara	ilmiah.	Misalnya	warna	kulit	sebagai	penanda	suatu	ras.	Kedua,	yaitu	ada	pengakuan	
secara	historis	dan	sosial.	Misalnya	adalah	berkulit	kuning	sejak	lama	diakui	sebagai	ciri	ras	
Melanosoid.	

Karakteristik	 yang	 paling	 umum	 digunakan	 oleh	 negara	 dalam	 aturan	 ujaran	 kebencian	
adalah	 ras,	 kebangsaan,	 etnis,	 dan	 agama.	 Sementara	 itu	 Sekap	 Hate	 Speech	 mengatur	
karakteristik	 yang	 dilindungi	 cukup	 luas,	 yaitu:	 suku,	 agama,	 aliran	 keagamaan,	
keyakinan/kepercayaan,	 ras,	 antargolongan,	 warna	 kulit,	 etnis,	 gender,	 kaum	 difabel,	
orientasi	seksual.	Diantara	karakteristik	dilindungi	dalam	sekap	tersebut	permasalahan	ada		
pada	 karakteristik	 antargolongan.	 Sebab	 karakteristik	 tersebut	 tidak	 memenuhi	 dua	
indikator	yang	digunakan	untuk	menentukan	karakteristik	yang	dilindungi,	yaitu	sulit	untuk	
diubah	dan	ada	pengakuan	 secara	historis	 dan	 sosial.	 Sementara	 Sekap	 tidak	memberikan	
penjelasan	 mengenai	 golongan-golongan	 yang	 dimaksud	 sehingga	 tidak	 bisa	 ditentukan	
karakteristiknya	 berdasarkan	 dua	 indikator	 tersebut.	Maka	 dari	 itu	 sebaiknya	 karakteristik	
antargolongan	tidak	digunakan	Polri	dalam	menerapkan	Sekap	Hate	Speech.	

																																																													
	 5	Article	19,	Toward	an	Interpretation	of	Article	20	of	the	ICCPR:	Thresholds	for	the	
Prohibition	of	Incitement	to	Hatred,	hlm.	2.	
	 6	Office	for	Democratic	Institution	of	Human	Rights,	Hate	Crime	Laws:	A	Practical	Guide	
(Polandia:	OSCE:	ODIHR,	2009),	hlm.	38.	
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Unsur	Profil	Pelaku	(Speaker’s	Profile)	

Dalam	 pengaturan	 ujaran	 kebencian,	 profil	 pelaku	 atau	 tingkat	 pengaruh	 seorang	 tokoh	
yang	melakukan	ujaran	kebencian	menjadi	salah	satu	faktor	utama	dalam	menindak	ujaran	
kebencian.	 Maka	 dari	 itu	 profesi	 pelaku	 juga	 perlu	 ditentukan	 dalam	 mengatur	 ujaran	
kebencian.	 Profesi	 pelaku	 yang	 biasanya	menjadi	 perhatian	 adalah	 politisi,	 jurnalis,	 tokoh	
agama,	 dan	 pejabat	 publik.	 Pihak	 yang	 tidak	 menjalankan	 profesi	 tersebut	 dapat	 juga	
ditindak	dengan	aturan	ujaran	kebencian	namun	kepada	mereka	yang	menjalankan	profesi	
tersebut	 pengaturan	 ujaran	 kebencian	 lebih	 ketat	 dan	 lebih	 keras.	 Sebab	 profesi	 tersebut	
memiliki	pengaruh	besar	dalam	membentuk	opini	publik.	Hal	ini	bertujuan	agar	mereka	yang	
menjalankan	 profesi	 tersebut	 lebih	 berhati-hati	 saat	 membuat	 pernyataan	 atau	
menyampaikan	 tulisan	 kepada	publik.7	Permasalahannya	unsur	 ini	 sama	 sekali	 tidak	diatur	
dalam	Sekap	Hate	 Speech,	artinya	 efektivitas	 Sekap	 tersebut	 dalam	menanggulangi	 ujaran	
kebencian	 pun	 tidak	 fokus	 dan	 tidak	 jelas	 kepada	 siapa	 aturan	 ini	 ditujukan	 dan	 dapat	
membingungkan	anggota	Polri	saat	menerapkannya	di	lapangan.	

Unsur	Publisitas	(Publicity)	

Pada	dasarnya	sifat	dari	perbuatan	ujaran	kebencian	adalah	dilakukan	di	ruang	publik.	Selain	
itu,	 jenis	media	dan	cara	penyampaian	yang	digunakan	berikut	 indikator	pembatasnya	pun	
perlu	 ditentukan	 dalam	 mengatur	 ujaran	 kebencian.	 Sebab	 media	 yang	 digunakan	 dapat	
menentukan	seberapa	besar	pengaruh	ujaran	kebencian	tersebut	pada	publik.	Pada	media	
massa	 dapat	 dilihat	 seberapa	 besar	 tingkat	 sirkulasi	 atau	 siaran	 yang	 dilakukan.	 Pada	
pernyataan	 atau	 tulisan	 di	 ruang	 publik	 dapat	 dilihat	 dari	 seberapa	 besar	 jumlah	 audiens	
atau	jumlah	orang	yang	dapat	melihat	tulisan	berisikan	pesan	kebencian	tersebut.8	

Sekap	Hate	Speech	memang	sudah	mengatur	jenis	media	yang	digunakan	dalam	melakukan	
ujaran	 kebencian,	 yaitu:	 dalam	 orasi	 kegiatan	 kampanye,	 spanduk	 atau	 banner,	 jejaring	
media	sosial,	demonstrasi,	ceramah	keagamaan,	media	massa	cetak	maupun	elektronik,	dan	
pamflet.	 Namun	 Sekap	 tersebut	 belum	mengatur	 indikator	 pembatas	 dari	 masing-masing	
media	tersebut	seperti	jumlah	eksemplar	dalam	media	massa	atau	jumlah	penonton	dalam	
suatu	 acara	 ceramah	 keagamaan.	Hal	 ini	membuat	 Sekap	 tersebut	 tidak	memiliki	 batasan	
yang	 jelas	 bagi	 media	 yang	 digunakan	 dan	 dapat	 menimbulkan	 penyalahgunaan	 bagi	
penerapannya	oleh	anggota	Polri	di	lapangan.	

Tahapan	Penindakan	oleh	Sekap	Hate	Speech	

Pada	 bagian	 ini	 akan	 dibahas	 mengenai	 tahapan	 penanggulangan	 ujaran	 kebencian	 yang	
coba	 ditawarkan	 oleh	 Sekap	 Hate	 Speech.	Dalam	 Sekap	 tersebut	 diatur	 tahapan	 anggota	
Polri	menanggulangi	ujaran	kebencian	yang	dapat	dilihat	dalam	sistematika	sebagai	berikut:	

	

																																																													
	 7	Anne	Weber,	Manual	on	Hate	Speech	(Prancis:	Council	of	Europe	Publishing,	2009).	
	 8	Venice	Commission,	On	The	Relationship	Between	Freedom	of	Expression	and	Freedom	of	
Religion:	The	Issue	of	Regulation	and	Prosecution	of	Blasphemy,	Religious	Insult	and	Incitement	to	
Religious	Hatred,	hlm.	10.	
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1. Tahapan	Preventif	oleh	Binmas/Polmas:	
a. Melakukan	early	warning	dan	early	detection;	
b. Sosialisasi	mengenai	dampak	ujaran	kebencian	ke	masyarakat;	
c. Membangun	kerjasama	dengan	tokoh	agama,	tokoh	masyarakat,tokoh	pemuda	

dan	akademisi	untuk	optimalisasi	tindakan	represif	atas	ujaran	kebencian;	
d. Jika	menemukan	potensi	ujaran	kebencian	maka:	

• Monitoring	atau	deteksi	dini	timbulnya	benih	pertikaian;	
• Pendekatan	pada	pelaku	ujaran	kebencian;	
• Mempertemukan	pihak	pelaku	dengan	korban;	
• Mencari	 solusi	 perdamaian	 sembari	 mengingatkan	 dampak	 negatif	 ujaran	

kebencian.	
2. Tahapan	represif	melalui	proses	pidana.	
3. Jika	terjadi	konflik	sosial	merujuk	ke:	

a. UU	Penanganan	Konflik	Sosial;	
b. Perkap	No.	8	Tahun	2013	Tentang	Penanganan	Konflik	Sosial.	

Secara	 keseluruhan	 ketentuan	 mengenai	 tahapan	 penanggulangan	 ujaran	 kebencian	
tersebut	 cukup	 baik.	 Namun	 terdapat	 kerancuan	 pada	 tahapan	 “membangun	 kerjasama	
dengan	 tokoh	 agama,	 tokoh	masyarakat,	 tokoh	pemuda	dan	 akademisi	 untuk	 optimalisasi	
tindakan	 represif	 atas	 ujaran	 kebencian”.	 Kerjasama	dengan	 tokoh-tokoh	 tersebut	 dengan	
tujuan	 mengoptimalisasi	 tindakan	 represif	 berpotensi	 disalahtafsirkan	 sebagai	 legitimasi	
menggunakan	 jasa	kelompok	vigilante	 (FPI,	FUI,	GARIS,	dll)	oleh	anggota	Polri	di	 lapangan.	
Sekap	 itu	 juga	 tidak	 	 memberikan	 panduan	 yang	 jelas	 mengenai	 jenis	 kerjasama	 yang	
dimaksud.	Ketidakjelasan	ini	dapat	menimbulkan	pelanggaran	lain	di	lapangan	dalam	bentuk	
kerjasama	 Polri	 dengan	 kelompok	 vigilante	 untuk	 kembali	 mendiskriminasi	 kelompok	
minoritas.	

Kesimpulan	

Secara	 keseluruhan	 dalam	 tulisan	 ini,	 KontraS	 mendesak	 Polri	 dalam	 menerapkan	 Sekap	
Hate	Speech	untuk:	

Pertama,	tidak	menggunakan	jenis	karakteristik	antargolongan;	
Kedua,		mengatur	lebih	lanjut	ketentuan	profesi	pelaku	yang	melakukan	ujaran	kebencian;	
Ketiga,	 mengatur	 lebih	 lanjut	 indikator	 pembatasan	 tingkat	 publisitas	 bagi	masing-masing	
	 jenis	media;	
Keempat,	 mengatur	 lebih	 lanjut	 ketentuan	 mengenai	 jenis	 kerjasama	 dengan	 tokoh	
	 masyarakat,	 tokoh	 agama,	 tokoh	 pemuda,	 dan	 akademisi	 dalam	 optimalisasi	
	 tindakan	represif.	


