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ABSTRACTAlong with the rapid development of social
media and the wider use cause two effects: the effect of
positive and negative impacts. The positive impact the
more easily the information circulated among the public,
form opinions, and other online businesses. Likewise,
negative impacts, such as defamation, threats, defamation,
forming a negative opinion and is popular today is Hate
speech or speech or Hate speech and cyber bullying. Hate
speech the higher the intensity ahead of the local elections.
The most common basis is a problem SASRA (ethnicity,
race, religion and inter-group). This crime has the
potential to threaten the security and stability of the
country. Do not lose too Cyber bullying that has claimed
many victims. ITE legislation is ready to ensnare the
culprit, but it takes a doctrine or strategy to prevent this
behavior.
Keywords: Social Media, Hate speech, cyber bullying, UU
ITE.
INTISARISeiring
dengan
makin
pesatnya
perkembangan media sosial dan makin luas
pemakaiannya menyebabkan dua dampak yaitu dampak
positif dan dampak negatif. Dampak positifnya makin
mudahnya informasi beredar dikalangan masyarakat,
membentuk opini, bisnis online dan lain sebagainya.
Begitu juga dampak negatif yang ditimbulkan, seperti
fitnah, ancaman, pencemaran nama baik, pembentukan
opini negatif dan yang populer saat ini adalah Hate
speech atau ujaran atau ucapan kebencian serta cyber
bullying. Hate speech makin tinggi intensitasnya
menjelang pemilihan kepala daerah. Dasar yang paling
umum adalah masalah sara (suku, ras, agama dan antar
golongan).Kejahatan ini memiliki potensi mengancam
kemanan dan stabilitas negara. Tidak kalah juga Cyber
bulying yang sudah memakan banyak korban. Undang
undang ITE siap menjerat pelakunya, namun dibutuhkan
strategi untuk mencegah ajaran atau perilaku ini.
Kata kunci : Media Sosial, Hate speech, cyber bullying, UU
ITE

PENDAHULUAN
Indonesia
adalah
Negara
Demokrasi
yang
berlandaskan Hukum yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 45. Masyarakat di Indonesia umumnya bebas
mengeluarkan pernyataan dan pendapat, serta
berekspresi selama masih dalam batas koridor dan
berlandaskan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Masyarakat di Indonesia pada
umumnya belum banyak memahami perbedaan antara
kebebasan mengekspresikan pendapatdan menyebarkan
kebencian. Sering terjadi polemik yang menyebabkan
friksi atau pertentangan dalam masyarakat. Hal ini
menyebakan masyarakat menjadi terkotak-kotak.
Norma-norma kemasyarakatan seolah hilang dengan
perilaku kebebasan berekspresi, apalagi dengan
mudahnya seseorang menuliskan pendapat dan sikapnya
dimedia sosial. Kalimat Hujatan, umpatan, penistaan dan
penodaan mudah sekali tersebar dengan media tadi, dan
pelakunya umumnya tidak sadar bahwa hal tersebut
sudah masuk kategori melanggar hukum. Keresahan
akan sangat mudah timbul, bahkan ujaran kebencian
yang berdasar sara lebih mudah memicu kerusuhan
massal. Upaya pencegahan oleh negara melalui aparat
penegak hukum perlu dilakukan, tidak kalah penting
langkah mengedukasi masyarakat tentang bahaya
perilaku tersebut dan dampaknya bagi kehidupan sosial
ekonomi masyarakat.
Dalam media sosial dikenal istilah Ucapan
kebencian atau dikenal dengan Hate Speech, yang makin
populer saat ini, hal ini disebabkan friksi atau gesekan
atau perbadaan yang mewakili kelompok-kelompok
tertentu baik Suku , Agama, Ras, Etnis, Golongan.
Intensitas Perilaku ini makin meningkat dengan adanya
Pilkada atau pemilihan kepala daerah.
Kelompok
pendukung calon tertentu mungkin berseberangan
dengan kolompok pendukung calon lainnya. Ada juga
pernyataan calon kepala daerah tertentu yang ucapannya
menghina atau melecehkan calon kepala daerah yang lain
dan ada juga seseorang yang meyebarkan berita
kelompok tertentu yang aktifitasnya berkaitan dengan
agama atau suku atau ras yang menimbulkan kata-kata
kebencian di media sosial merebak bahkan jadi viral. Juga
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kasus-kasus perbedaan gender, kaum difabel dan
kelompok orang yang berorientasi seksual menyimpang.
Awal mula maraknya Ujaran kebencian ini
muncul di Indonesia seiring dengan makin maraknya aksi
unjukrasa. Umumnya ujaran kebencian atau Hate Speech
bisa berbentuk Orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi,
dan perdebatan yang sengit. Yang umumnya
mendominasi adalah kelompok yang arogan, merasa
kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya
banyak dan sebagainya. Tetapi tidak menutup
kemungkinan dan juga sudah terjadi dimana kelompok
minoritas yang memicu aksi ujaran kebencian dan juga
bullying.
Atas Dasar itulah pemerintah mengeluarkan
aturan tentang penanganan ujaran kebencian (Hate
Speech) berupa Surat Edaran Kapolri Nomor
SE/6/X/2015 yang bersumber dari Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) UU No.11 tahun 2008 Tentang UU
ITE (undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik)
dan UU No. 40 tahun 2008 tantang penghapusan
Diskriminasi ras dan etnis. Bahkan Wapres Yusuf Kalla
menilai tidak ada yang luar biasa dari keluarnya surat
edaran kapolri. Menurutnya siapapun tidak boleh
mengobarkan rasa kebencian kepada orang lain. “Masa
boleh orang menghina orang ?, semua ada pasalnya
dalam KUHP” Kata JK di kantor DPP Partai golkar, Jakarta
1/11/2015 (Dikutip dari Kompas.Com)
Saat ini ujaran kebencian dan cyber bullying merebak
bak bola salju melalui media sosial seperti Twitter,
Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Masing-masing
kelompok menyerang kelompok lain dengan liarnya. Bila
kita membaca dengan seksama ujaran kebencian
tersebut tidak akan pernah ada habisnya, dan isi
kalimatnya sangat provokatif dan dapat berpotensi
menimbulkan bentrokan fisik bahkan kerusuhan etnis
yang merugikan bangsa dan negara.
Dibeberapa kasus juga terjadi istilah Bullying.
Seorang Siswi di medan dibully disebabkan karena
mengaku anak jenderal dan mengancam polisi yang
menilangnya karena melanggar lalu lintas saat konvoi
setelah ujian nasional (Detik.com). Video kejadian ini
menjadi Viral di jejaring sosial. Dan akun instagram milik
siswi tersebut dibanjiri hujatan atau ujaran kebencian,
hal ini menyebabkan orang tua siswi tersebut meninggal
dunia terkena serangan jantung dan siswi tersebut
mengalami depresi.
Para Haters ini masuk kategori cyber bullying yang
perilaku dan komentarnya menimbulkan tekanan berat
bagi korban, dampak yang ditimbulkan bisa depresi
bahkan bunuh diri. Permasalahan yang timbul adalah
pelaku tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaannya,
sementara korbannya mendapatkan hukuman secara
fisik, seperti dikucilkan, dianiaya bahkan ancaman akan
dibunuh.
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BAHAN DAN METODE
Ada beberapa rujukan yang dapat dijadikan landasan
teori penelitian ini, antara lain Kamus besar bahasa
indonesia, UU ITE, KUHP, Penelitian terkait dan bukubuku referensi.
Menurut Rigby (2005; dalam Anesty, 2009)
menyatakan bahwa “bullying” merupakan sebuah hasrat
untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan dalam berbagai
aksi, yang menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini
dilakukan secara langsung oleh seseorang atau
sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung
jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan
senang (Retno Astuti, 2008: 3).
Olweus
(1993;
dalam
Anesty,
2009)
mengemukakan bahwa dalam formulasi awal mengenai
definisi bullying, bullying merupakan “… negative actions
on the part of one or more other students’. Olweus
(1993) juga menambahkan bahwa bullying terbukti
sangat sulit bagi siswa yang menjadi korban bullying
untuk mempertahankan diri. Hal tersebut didukung oleh
pernyataan Craig dan Pepler (1998), yang mengartikan
bullying sebagai "tindakan negatif secara fisik atau lisan
yang menunjukkan sikap permusuhan, sehingga
menimbulkan distress bagi korbannya, berulang dalam
kurun waktu tertentu dan melibatkan perbedaan
kekuatan antara pelaku dan korbannya.
Berikut adalah definisi cyberbullying menurut para
ahli :
1. Cyberbullying yaitu perlakuan kasar yang dilakukan
oleh
seseorang
atau
sekelompok
orang,
menggunakan bantuan alat elektronik yang
dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang
target yang kesulitan membela diri (Smith dkk,
2008).
2. Cyberbullying is the use of technology to intimidate,
victimize, or bully an individual or group ,
cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk
mengintimidasi,
menjadikan
korban,
atau
mengganggu individu atau sekelompok orang (Bhat,
2008).
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan
cyberbullying adalah intimidasi, pelecehan atau
perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang
dilakukan di dunia maya. Definisi cyber bullying, menurut
Bryan Piotrowski dalam bukunya, Information for
Educators, adalah segala bentuk kekerasan yang dialami
anak atau remaja dan dilakukan teman sepantaran
melalui media cyber atau internet cyber-bullying sering
kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak
manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang," ujar para
peneliti.
Tekanan atau Intimidasi baik secara fisik atau verbal
dapat menimbulkan depresi. Tetapi, para peneliti
menemukan korban aksicyber-bullying mengalami
tingkat depresi lebih tinggi dibanding tindakan
kekerasan verbal lainnya.Cyberbullying bisa didefinisikan
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sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan yang
dilakukan pelaku (bully) kepada korban pada dunia maya
atau menggunakan internet misalnya media sosial.Saat
bullying dilakukan secara online maka kita tambahkan
kata “cyber” didepan kata bullying. Medianya dapat
menggunakan sms, e-mail, status facebook, twitter, chat
room dan media sosial yang saat ini ada banyak
berkembang di media online internet, baik yang melalui
komputer ataupun androidl. Cyber Bullying
bisa
menyerang korban siapa saja tidak mengenal status
ataupun agama.
Hate Speech atau ujaran kebencian merupakan
tindakan baik ucapan atau kata-kata yang menggunakan
media tertentu misalnya internet seperti media sosial
untuk menghina atau mendiskriditkan orang lain, dengan
dalih atau dasar suku, ras, agama, gender, kelompok atau
bangsa tertentu. Hate Speech menggunakan media sosial
seperti facebook, twitter, instagram, bbm, Wa dan lain
sebagainya makin marak saat ini. Banyak faktor
penyebab terjadinya Hate speech. Contoh kasus yang
melibatkan seorang artis yang salah mengucapkan
lambang pada pancasila. Sesaat setelah si artis salah
mengucapkan langsung bermunculan hujatan atau
bullying yang dialamatkan ke artis tersebut. Ada juga
remaja yang mengunggah video pribadi di Youtube yang
menjadi viral yang masuk kategori perilaku tidak pantas.
Sesaat kemudian bermunculan ungkapan bully dan Hate
speech dari masyarakat luas atas perilaku 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 (Sutan Remy Syah Deny, 2009).Hampir semua
Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang
yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech),
di Indonesia Pasal–Pasalyang mengatur tindakan tentang
Ujaran Kebencian (Hate Speech)terhadap seseorang,
Pada dasarnya media sosial merupakan
perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi
webbaru berbasis internet, yang memudahkan semua
orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling
berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online,
sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri.
Postdi blog, tweet, atau video YouTube dapat
direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh
jutaan orang secara gratis (Zarella, 2010: 2-3).
Media sosial mempunyai banyak bentuk,
diantaranya
yang
palingpopuler
yaitu
microblogging(Twitter), facebook, dan blog.Twitter
adalah suatu situs web yang merupakan layanan dari
microblog, yaitu suatu bentuk blog yang membatasi
ukuran setiap post-nya, yang memberikan fasilitas bagi
pengguna untuk dapat menuliskan pesan dalam twitter
updatehanya berisi 140 karakter. Twitter merupakan
salah satu jejaring sosial yang paling mudah digunakan,
karena hanya memerlukan waktu yang singkat tetapi
informasi yang disampaikan dapat langsung menyebar
secara luas (Zarella, 2010: 31).
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Media sosial memiliki kentungan antara lain :
1. Menambah teman baru atau menemukan teman lama
yang tidak bisa berjumpa
2. Mendapatkan penghasilan dari bisnis online
3. Dapat meredakan stress, dengan komunikasi dan
game online yang ada
4. Mudah dalam memberikan Informasi atau komentar
Adapun kekurangannya dalah :
1. Banyak waktu dihabiskan sia-sia dengan media
sosial
2. Sering memuat perbincangan yang sia-sia dan tidak
perlu
3. Terkadang beredar informasi bohong atau fitnah
atau Hoax
4. Dampak kesehatan karena tubuh jadi malas bergerak
5. Alat yang mudah untuk memberikan komen negatif
6. Sulit dikontrol oleh pihak yang berwenang
7. Kadang beredar ajakan Teror atau gerakan yang
mengatasnamakan agama
Bahan Penelitian ini diambil dari Media Sosial yang berisi
Cycberbullying dan Hate Speech serta menjadi perhatian
masyarakat serta instansi terkait. Baik kelebihan atau
kekurangan dari media atau berita yang timbul juga
menjadi rujukan penulis.
Adapun Metode penelitian yang digunakan adalahmetode
semi deskriptif kuantitatif yaitu Penelitian ini merupakan
penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang
ada dengan menggunakan angka-angka untuk
mendeskripsikan karakteristik individu atau kelompok
(Syamsudin & Damiyanti: 2011). Penelitian ini menilai
sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam
penelitian
ini
dibatasi
untuk
menggambarkan
karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Peneliti juga
melakukan observasi dan wawancara terbatas terhadap
para pengguna media sosial serta mengamati berita yang
menjadi viral terhadap kasus cyber bullying dan Hate
speech.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejadian Hate dan Hate speech trendnya makin
meningkat seiring dengan makin banyaknya pengguna
media sosial. Korbannyapun tidak mengenal usia. Baik
muda sampai orang tua menjadi sasaran empuk kasus ini.
Menurut ictwatch.com sebanyak 90% remaja yang
pernah
menyaksikan
Hate
mengaku
tidak
mempedulikannya.
Hanya
40%
dari
mereka
mengadukannya ke orang tua. Sebanyak 42% remaja
yang online mengaku pernah mengalami Hate dalam
beberapa tahun terakhir. Jumlah ini akan terus
meningkat, mengingat anak-anak dan remaja pengguna
internet semakin besar kuantitasnya. Setidaknya 69%
anak masa kini sudah mengakses internet melalui ponsel
maupun komputer. Dari jumlah itu, sebesar 80% aktif di
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satu social media atau lebih.Dan 10% kasus tersebut
terindikasi Hate speech.
Bagi banyak kalangan berkomunaski langsung
dengan tatap muka saat ini bukanlah hal yang penting
dan yang menjadi trend saat ini adalah komunkasi
menggunakan media soisial.Umumnya Setiap minggu,
rata-rata parapengguna media sosial mengirim 500
pesan ke teman, atau 65 pesan teks per hari. Jumlah itu
sama dengan dua kali lipat dari komunkasi atau pesan
yang dikirim remaja. Remaja putri bahkan lebih intens.
Remaja putri yang usianya 14-17 tahun rata-rata
berkirim pesan teks 100 kali dalam sehari. Lebih miris
lag anak usia 3-5 tahun sudah bermain internet. Ini
terbukti dari riset, dimana ditemukan 1 dari 3 anak usia
3-5 tahun sudah kenal game online. Dan 1 dari 2 anak
usia 6-9 tahun juga sudah mengenal internet. Jejaring
sosial Facebook menetapkan aturan bahwa mereka
hanya menerima user di rentang usia di atas 13 tahun,
tapi kenyatannya ada 7,5 juta anak usia di bawah 13
tahun yang ber-Facebook-ria.
Lalu Apa hubungannya dengan Hate dan Hate speech
? Ternyata, 1 dari 10 anak pengguna media sosial
mengaku pernah menjadi korban atau pelaku Hate dan
Hate speech. Jumlah itu sama dengan 800.000 anak, atau
sama besarnya dengan populasi di Jakarta . 81% dari
remaja tersebut menganggap bahwa melakukan bully
dan Hate speech pada temannya secara online jauh lebih
mudah dilakukan ketimbang secara langsung di dunia
nyata.
Bagaimana efek dari tindakan bully dan Hate speech?
Jika di dunia nyata, bisa mengakibatkan tindakan
membolos dari sekolah akibat takut di-bully teman,
bahkan berimbas pada bunuh diri. Remaja yang pernah
mengalami bully, dua kali lipat berpotensi bunuh diri
ketimbang yang tidak pernah di-bully.Pada kasus Hate,
jauh lebih memprihatinkan. Satu dari 5 remaja korban
Hate berpikir untuk melakukan bunuh diri. Bahkan 1 dari
10 korban Hate melakukan tindakan bunuh diri. Dalam
setahun, ada sekitar 4500 anak di dunia yang mengakhiri
nyawanya sendiri.
Sebuah survei baru yang dilakukan oleh
ictwatch.com yang diadakan di Inggris menunjukkan
bahwa sekitar 5,43 juta anak-anak di Inggris menjadi
korban cyber bullying. Survei tersebut juga menyajikan
fakta bahwa anak-anak muda dua kali lebih mungkin
untuk menjadi korban cyber bullying di Facebook
dibandingkan dengan situs jejaring sosial lainnya. Survei
ini merupakan survei terbesar yang pernah dilakukan
untuk mengungkap cyber bullying. Survei tersebut
menunjukkan fakta 2 dari 3 orang yang disurvei yang
berusia antara 13 sampai dengan 22 tahun telah menjadi
korban cyber bullying. Ini artinya ada sekitar 5,43 juta
yang pernah mengalami cyber bullying. Sebuah angka
yang cukup besar tentunya. (ictwatch.com)
Menurut survey Ditch the Label, sebuah kegiatan
amal anti bullying nasional di Inggris mengkhawatirkan
69% dari 7.000 orang yang disurvei telah menjadi
korban cyber bullying.Riset menemukan bahwa baik laki-
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laki maupun perempuan memiliki risiko yang sama
menjadi korban bullying dan diperkirakan 1,26 juta anak
muda atau 1 dalam 5 orang telah menjadi korban cyber
bullyingekstrim setiap hari. (ictwatch.com)
Korban cyber bullying mengatakan bahwa efek
terburuk dari cyber bullying adalah adanya bencana pada
harga diri mereka dan kehidupan sosial, serta merusak
prospek masa depan dengan cara menghancurkan
optimisme mereka.Fakta-fakta di atas tentunya harus
menjadi perhatian semua orang. Sudah seharusnya setiap
orang menghindari perilaku cyber bullying. Cyber bullying
memilik efek yang sangat buruk bahkan bisa berujung
pada kematian korban.CYBER-bullying atau kekerasan
dunia maya ternyata lebih menyakitkan jika
dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Penelitian
yang dilakukan ilmuwan dari National Institutes of
Health (NIH) mengungkapkan kekerasan melalui dunia
maya efeknya lebih besar terhadap korban.
(internetsehat.id)
SANGSI HUKUM
Adapun Sanksi Pidana Untuk Pelaku Bullying /
Penghinaan di Sosial Media mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada prinsipnya, tindakan
menujukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin
dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik”.
Adapun ancaman pidana bagi mereka yang
memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 1 miliar.
Sementara, soal perbuatan penghinaan di media sosial
dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka
orang-orang itu dipidana atas perbuatan “turut
melakukan” tindak pidana (medepleger).[2] “Turut
melakukan” di sini dalam arti kata “bersama-sama
melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang
yang melakukan (pleger) dan orang yang turut
melakukan (medepleger) peristiwa pidana.
Ancaman Hukuman Pidana kasus Hate Speech di Internet
KUHP mengakomodir
perbuatan pidana
tersebut. Pelakunya
dapat dijerat dengan pasal
Provokasi dan Hasutan. Tetapi ada undang-undang lain
yang secara spesifik mengaturnya yaitu :
1). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Pasal 4 :
Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :
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a.
memperlakukan
pembedaan,
pengecualian,
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan
etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di
bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang
karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan,
ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau
tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang
lain;
2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang
dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, katakata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya
yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan,
pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan
kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan
diskriminasi ras dan etnis.

4.

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 (lima ratus
juta rupiah).

13.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jangan memberikan komentar negatif atau
penghinaan atau menghakimi orang lain yang belum
kita kenal
Memproteksi dengan seksama akun media sosial
yang kita miliki, sehingga tidak mudah diretas orang
lain
Perlu diketahu bahwa pelaku dapat dilacak
keberadaannya
dan
ditangkap
walaupun
menggunakan nomor dan alamat ip address palsu
Diperlukan pembahasan atau kajian yang mendalam
bagi masyarakat tentang edukasi cyber crime dan UU
ITE
Perlu pendidikan agama yang baik terutama
pendidikan tentang perilaku dan akhlak atau budi
pekerti
Membangun keluarga yang humanis, saling terbuka
dan banyak memberikan suri tauladan bagi anggota
keluarga
Jangan memancing amarah orang lain
Jangan mudah percaya dengan orang lain di media
sosial
Jangan ragu blokir pengguna yang memiliki karakter
bully dan Hate speech
Membuat icon no Bully dan No Hate Speech di media
sosial kita,

2). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 28 ayat (2)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA).
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 (satu
miliar rupi)* (Mantannapi.com)
Langkah Pencegahan Cyber Bullying dan Hate speech
1.
2.
3.

Mengungkap identitas kita di media sosial
diperlukan saat ini. Terutama bagi orang yang sering
memberikan komentar di media sosial.
Berfikir cerdas dan rasional dalam menghadapi suatu
permasalahan
Jangan memberikan komentar terhadap suatu
masalah yang kita tidak menguasainya

Sumber : Icon pada Google.com
Gambar Icon No Cyberbullies dan Stop Hatespeech
Adapun Yang berkaitan dengan hukum dan undangundang
1. Pahami undang undang pencemaran nama baik
atau Hate yang ada di kuhp atau uu ITE dan
perhatikan sangsi hukumnya.
2. Pelajari kasus-kasus Hate dan Hate speech yang
timbul di media sosial yang melibatkan banyak
kalangan.
3. Adanya hukuman kurungan bagi pelaku yang
melanggar
4. Hukuman Lingkungan yang timbul bagi
pelakunya adalah dapat dikucilkan, bahkan
diusir dari lingkungan tempat tinggalnya.
5. Kekerasan fisik yang dapat ditimbulkan akibat
perilaku melakukan kejahatas tersebut
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Bahkan kekacauan wilayah atau negara dapat
terjadi

Sebagai upaya maksimal Pemerintah dan DPR juga
merevisi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, pada tanggal 27
Oktober 2016 dan diberlakukan satu bulan kemudian
yaitu 28 November 2016.
Revisi UU ITE ini
mengakomodir pendapat LSM, Para ahli, Praktisi, dengan
harapan UU ITE tersebut tidak mengkriminalisasi
masyarakat yang tidak bersalah. Ada empat point revisi
yang dilakukan pemerintah antara lain :
1. Penurunan hukuman dan tidak ada penahanan
2. Hak untuk dilupakan
3. Penghapusan informasi yang melanggar undangundang
4. Penyadapan harus mendapat izin dari kepolisian
atau kejaksaan

KESIMPULAN
Perilaku Bully melalui media sosial dan Hate speech akan
terus terjadi mengikuti dinamika yang ada, diperlukan
pengetahuan dan kebijakan dari setiap individu untuk
menghindari dampak dari perilaku ini. UU ITE sudah
cukup mengakomodir dan dijadikan landasan hukum
bagi pelaku-pelaku yang mulai mencoba fenomena ini.
Sosialisai dari pemerintah dan pemangku kepentingan
juga merupakan hal yang penting untuk meredam
dampak dan gejolak yang ditimbulkan dari peristiwa
Hate dan Hate speech. Masih diperlukan penelitian yang
lebih mendalam atas kasus ini.

UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada pemerintah yang melakukan revisi
terhadap UU ITE yang mengakomodir berbagai tindakan
kejahatan cyberbulling dan Hatespech. Juga para Nitizen
yang bijak dalam menggunakan media sosial sebagai
sarana komunikasi yang dapat membangun bangsa.
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