
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TERHADAP DISKRIMINASI RASIAL 

DAN ETNIS DI DUNIA MAYA 

1.1 Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia 

 Dalam melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai diskriminasi rasial 

dan etnis di dunia maya, perlu penulis jabarkan terlebih dahulu mengenai 

pengertian, hakikat dan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Menurut James W. 

Nickel hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap umat manusia 

yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan, serta 

menjamin harkat dan martabat sesuai kodratnya.
24

Hak itu sendiri merupakan 

tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-

batas pelaksanaan hak tersebut. Maka hak tersebut merupakan sesuatu yang harus 

diperoleh setelah tentunya dibarengi dengan dilaksanakannya suatu kewajiban. 

 Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai 

manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya 

maupun miskin, laki ataupun perempuan.25Hak asasi manusia merupakan hak 

dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia secara universal sejak lahir, 

sehingga harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Istilah HAM itu sendiri untuk pertama kalinya disampaikan 

oleh ketua Komisi HAM PBB (The Commission on Human Rights) Eleanor 
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Roosevelt ketika merumuskan UDHR (Universal Declaration of Human Rights).26 

Menurut Jean Pictet, dalam UDHR tersebut mengandung prinsip-prinsip HAM 

yang berlaku secara umum yaitu :27 

a. principle of inviolability, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa 

setiap individu mempunyai hak untuk dihormati jiwanya, integritasnya 

baik fisik maupun moral dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan 

dari personalitasnya. 

b. principleof non discrimination, yaitu suatu prinsip yang menyatakan 

bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama 

tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, bangsa, 

status sosial dan lain sebagainya. 

c. principle of security, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap 

individu berhak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan 

seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang 

tidak dilakukannya. 

d. principle of liberty, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap 

orang berhak untuk menikmati kebebasan individual. 

e. principle of social well being, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa 

setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang 

menyenangkan. 

 Melihat prinsip diatas dapat diketahui pengaturan HAM dibentuk 

bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan umat manusia, baik secara 
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perorangan maupun kolektif dari kehilangan kehidupan, kebebasannya dan dari 

perlakuan kejam tanpa batas rasa kemanusiaan serta penindasan dari suatu 

Negaranya. Hak asasi manusia sendiri adalah hak-hak yang melekat pada manusia 

dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan 

sebuah kehidupan yang layak pada tarafnya yang paling minimum.28Menurut 

Satjipto Rahardjo HAM bukanlah suatu konsep yang seratus persen netral, dimana 

banyak sekali terjadi titik singgung dengan hal-hal yang universal.29 Setiap 

manusia memiliki derajat luhur yang berasal dari Tuhan yang menciptakannya 

oleh karena itu tidak ada suatu kekuasaaan yang dapat mencabut hak manusia 

tanpa dasar atau alasan yuridis yang kuat dan sah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa individu sebagai manusia dalam dirinya sejak lahir telah 

melekat HAM yang tidak dapat dihilangkan tanpa dasar atau alasan hukum yang 

sah.  

Pada pengaturan hukum di Indonesia telah menyebutkan pengertian 

mengenai HAM yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 

Tentang HAM yang menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunnjung tinggi 

dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap manusia demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaannya. Definisi ini 
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juga  diadopsi secara utuh ke dalam Pasal 1 ayat (1) UU N0. 26 tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian 

HAM di Indonesia telah ditetapkan sebagai pengertian yang baku atau standar 

yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Berdasarkan dengan pengertian terhadap HAM tersebut Mansour Fakih 

mengemukakan pendapat bahwa yang menjadi hakikat dari HAM adalah :30 

a. HAM berasal atau bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang 

diberikan atau dimiliki seluruh umat manusia tanpa membedakan 

berdasarkan strata sosial apapun juga. HAM merupakan suatu hak 

yang secara kodrati melekat pada setiap individu sebagai anugerah 

dari Tuhan Yang Maha Esa pada umat manusia yang berlaku 

secara universal; 

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memndang jenis kelamin, 

ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan 

bangsa. Pengimplementasian HAM berkembang seirama dengan 

perkembangan pikir, budaya, cita-cita manusia dan ilmu 

pengetahuan serta teknologi. 

c. HAM tidak dapat dilanggar, dalam artian tidak seorangpun 

termasuk Negara mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar 

hak asasi orang lain. Keberadaan HAM tetap melekat pada setiap 

orang sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil atau dicabut kecali 

ada pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku lewat keputusan 
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peradilan yang senantiasa menjunjung tinggi terhadap 

perlindungan HAM. 

d. Keberadaan Negara, antara lain untuk menghormati dan 

mempertahankan HAM sesuai dengan kesepakatan bersama demi 

pengembangan martabat kemanusiaan. Kesadaran memiliki dan 

melaksanakan hak asasi harus dikaitkan pula dengan kewajiban 

asasi dan tanggung jawab asasi. 

1.2 Tinjauan Umum Tentang Diskriminasi Rasial dan Etnis 

1.2.1 Pengertian Diskriminasi Rasial dan Etnis 

 Dalam memahami pengertian dari diskriminasi rasial dan etnis perlu 

dijabarkan terlebih dahulu konsep pemikiran tentang ras dan etnis. Asal mula 

istilah ras diketahui sekitar tahun 1600, pertama kali dikemukakan gagasan 

tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit 

dan bentuk wajah. Berdasarkan ciri fisiknya, manusia di dunia dapat dibagi 

menjadi tiga ras besar. Ras-ras tersebut adalah Kaukasia, Negroid dan Mongoloid. 

Kemudian etnis atau suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang 

anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya 

berdasarkan pada garis keturunan yangdianggap sama. Identitas suku ditandai 

oleh pengakuan dari orang lainakan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan 

budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis.Seorang tokoh yang 

memperkenalkan konsep tentang ras adalah Charles Darwin. Darwin 

memperkenalkan ras sebagai sesuatu hal yang mengacu pada ciri-ciri biologis dan 

fisik. Salah satunya yang paling jelas adalah warna kulit, yang pada akhirnya, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Silsilah
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perbedaan berdasarkan warna kulit tersebut memicu lahirnya gerakan-gerakan 

yang mengunggulkan rasnya sendiri-sendiri. Teori Darwin dijadikan sebagai dasar 

tindakan untuk membenarkan penguasaan ras satu atas ras yang lain, maka 

timbulah superioritas ras, ras yang merasa lebih unggul menindas ras yang 

dianggap lebih rendah. Konsep tentang keunggulan ras ini kemudian melahirkan 

rasisme.31 

 Rasisme sebagai sebuah ideologi atau sistem kepercayaan yang dibentuk 

untuk membenarkan dan merasionalisasi ketidaksetaraan rasial dan etnis. Anggota 

kelompok masyarakat secara sosial mendefinisikan kategori rasial berbeda tidak 

hanya aspek fisik semata tetapi juga dikaitkan dengan perilaku sosial, kepribadian 

dan kepintaran. Mendefinisikan rasisme sebagai keyakinan bahwa beberapa 

populasi manusia yang dianggap unggul dari pada yang lain karena dikaitkan pada 

warisan yang karakteristik ditransmisikan secara genetis.32 

 Istilah diskriminasi rasial kadang disamakan dengan segregasi rasial atau 

ketidakadilan, dan kemudian dipertentangkan dengan istilah keadilan rasial. 

Dalam prinsip keadilan rasial, ketidakadilan adalah masalah pengucilan dari 

institusi masyarakat yang dominan dan persamaan adalah persoalan non 

diskriminasi serta kesempatan yang sama untuk berperan serta. Dari prinsip ini, 

peraturan-perundangan yang memberikan intitusi terpisah bagi minoritas bangsa 

tidak berbeda dari segregasi rasial, sehingga perluasan alaminya adalah 

melepaskan status terpisah kebudayaan minoritas, dan mendorong partisipasi yang 
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sama dalam masyarakat yang dominan. Dalam hukum internasional, istilah dan 

prinsip ini di Amerika Serikat pernah dimanfaatkan untuk melindungi hak-hak 

orang Indian, penduduk asli Hawai, dan hak-hak minoritas bangsa.33Bentuk 

tindakan diskriminasi rasial ini berbeda-beda,namun secara umum terdiri dari:  

a. Diskriminasi Etnosentrisme  

Sikap diskriminasi ras yang pertama adalah etnosentrisme, yaitu 

pandangan yang merasa bahwa kelompoknya sendiri adalah pusat 

segalanya, sehingga semua kelompok yang lainnya selalu dibandingkan 

dan dinilai sesuai dengan standar kelompoknya. Maka dengan demikian 

etnosentrisme selalu menganggap kebudayaan kelompoknya sebagai 

kebudayaan yang paling baik. Orang yang berprinsip etnosentris 

cenderung kurang bergaul karena hanya bergaul dengan kalangannya 

saja, tidak mau membuka wawasan, dan fanatik, pemeluk agama yang 

fanatik.34 

b. Diskriminasi Xenophobia  

Kata xenophobia berasal dari kata Yunani, xenos dan phobos. Xenos 

artinya orang asing, dan phobos artinya ketakutan.35 Jadi xenophobia 

adalah ketakutan yang berlebihan terhadap orang asing, atau segala 

sesuatu yang berbau asing. Contoh nyata sikap xenophobia ini adalah 

kejadian pasca perhelatan Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 lalu.Sikap 

ketakutan yang berlebihan terhadap orang asing tersebut bisa berubah 
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menjadi aksi anarki seperti yang terjadi dua tahun sebelum perhelatan 

tersebut dimulai tepatnya pada bulan Maret 2008. Pada waktu itu 

korban tewas bahkan mencapai 62 orang karena diserang massa yang 

ketakutan yang tidak mendasar tersebut.  

c. Diskriminasi Miscegenation  

Miscegenation adalah sikap diskriminasi yang menolak terjadinya 

hubungan antar ras, termasuk dalam hal kawin campur antar ras yang 

berbeda.Sikap ini sangat menjaga kemurnian rasnya dan berusaha 

sekuat mungkin agar tidak “terkotori” oleh kawin campur antar ras. 

Sejarah mencatat Hitler dengan nazinya adalah kelompok yang sangat 

mendukung sikap miscegenation ini. Ia berpandangan bahwa ras arya 

adalah ras yang paling unggul di dunia, oleh karena itu harus dijaga 

kemurnian rasnya.36 

d. Diskriminasi Stereotipe  

Stereotipe termasuk bentuk dari sikap diskriminasi ras, sebab menilai 

seseorang hanya berdasarkan persepsi kepada kelompok dimana orang 

tersebut berasal. Stereotipe juga diartikan sebagai sikap megeneralisir 

terhadap suatu kelompok tertentu. Jadi tak penting apa dan bagaimana 

sesungguhnya seseorang di mata pengikut sikap diskriminasi ras ini. 

Apapun dan bagaimana pun yang dilakukan orang lain, maka tak 
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mempengaruhi penilaian terhadap orang tersebut, sebab mereka telah 

memiliki penilaian tersendiri yang bersifat general.37 

1.2.2 Sejarah Diskriminasi Rasial dan Etnis 

 Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai kesengsaraan, dan 

kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidakadil dan diskriminatif atas 

dasar suku, agama, ras, budaya, etnik, bahasa, warna kulit, golongan, jenis 

kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut 

merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat vertikal 

(dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun 

horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam 

kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (groos violation of human 

rights). 

 Kemudian dalam tatanan sejarah kehidupan manusia, tindakan 

diskriminatif ras dan etnis telah mengakibatkan kekerasan, perpecahan serta 

kekerasan fisik, mental, dan sosial sehingga yang demikian itu merupakan 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Maka untuk mengatasi 

demikian, lahirlah konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk 

diskriminasi rasial, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui 

Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa 

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi 

konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang 

pengesahan Internasional Convention on The Elimination of All Froms of Rasial 
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Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Rasila, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga 

mempunyai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. 

 Selanjutnya, kalau diperhatikan sejarah dunia, dimana bangsa-bangsa 

Eropa pernah menjajah negara-negara dibenua Asia, Afrika, Australia dan 

Amerika dengan bentuk tekanan dan tindakan perlakuan yang melanggar hak-hak 

kodrati manusia, ini juga adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. 

Penjajahan dalam praktek bukan hanya dilakukan oleh bangsa asing, melainkan 

juga dilakukan oleh bangsa sendiri, atau malahan pemerintah yang sedang 

berkuasa juga dapat melanggar hak asasi rakyatnya. Misalnya, pada masa orde 

baru dibuat peraturan tentang bersih diri, bersih lingkungan dan screening sebagai 

upaya menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Diketahui bahwa di Inggris, 

masalah Hak Asasi Manusia pertama sekali timbul mengenai bahan makanan 

gandum.Akibatnya, lahirlah Magna Charta (1215), disusul Bill Of Rights (1689), 

kemudian tahun 1776 Amerika Serikat (AS) mendeklarasikan kemerdekaannya 

melalui Declaration of Independence. 

1.2.3 Penyebab dan Tujuan Diskriminasi Rasial dan Etnis 

 Dalam konvensi Internasional tentang segala bentuk diskrimiasi rasial, 

menyatakan bahwa diskriminasi ras merupakan hambatan bagi hubungan 

persahabatan dan perdamaian bangsa-bangsa. Diskriminasi ras juga dapat 

mengganggu perdamaian dan keamanan internal bangsa. Dengan demikian perlu 
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diketahui penyebab dan latar belakang dari munculnya diskriminasi rasial yang 

bisa sangat beragam, bergantung pada banyak faktor seperti berikut ini :38 

a. Faktor ekonomis  

Pada masa purba persaingan terjadi dalam perebutan sumberdaya 

alam.Namun perebutan sumber daya bernilai ekonomis tidak berhentipada 

masa purba saja, tetapi menyebar ke dalam setiaplapisan kehidupan 

manusia pada setiap masa.Kebutuhan ekonomis bersama dan persaingan 

sengit dapat menciptakan jurang kebencian 

antarkelompokmanusia.Termasuk di dalamnya tingkat upah, jaminan, dan 

pelayanan sosial penduduk yang pelaksanaannya dapat berbeda secara 

sangatmencolok.Jika peraturannya berlaku merugikan kelompok etnik atau 

rastertentu sehingga terjadipemerasan ekonomi, di situlah muncul 

diskriminasi rasial. 

b. Faktor politis  

Para diktator modern meningkatkan keangkuhan ras dan etnis 

untukmempertahankan dan meningkatkan posisinya.Contohnya di 

Eropapada masa lampau, munculnya anti-semitisme di Jerman sejak 

tahun1871, laluakibat kasus Dreyfus di Prancis yang berawal pada 1884, 

jugapemberantasan orang Tionghoa di Indonesia pada masa kolonial abad 

ke-16 . 

c. Faktor sosio-kultural  
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Prasangka ras dapat timbul sebagai akibat perbedaan budaya.Orang Timur, 

misalnya, tak mau dipengaruhi kebiasaan mandat dankebiasaan-kebiasaan 

dari Barat, karena mereka takut struktur socialmereka berubah dan 

menganggap kebiasaan-kebiasaan itu sebagai produk kaum Barbar.Lalu 

setiap budaya asing mereka remehkan, hinabahkan benci.39 

d. Faktor psikologis  

Dalam perilaku yang mengagungkan superioritasjasmani rohani suatu ras, 

terdapat unsur yang tak dapat dijelaskan secara politik 

maupunkultural.Misalnya di Afrika Selatan, apalagi pada saat-saat konflik 

antar ras mencatat titik kritis yang membahayakan. 

e. Faktor religius  

Perbedaan agama dapat melahirkan kebencian antar ras.Meskisetiap 

agama yang bersangkutan mengajarkan saling pengertian, kasihdan 

toleransi, dalam sejarah terbukti peperangan serta penindasan 

dapatmerajalela ketika penganut agama Kristen berhadapan dengan 

pemeluk agama Islam, atau antara Katolik dan Protestan sendiri. Di 

TimurTengah,perbedaan agama dapat membakar kesatuan menjadi 

kebencian yang memakan banyak korban, seperti yang terjadi pada perang 

saudara di Lebanon dan perang Irak-Iran. Dapat pula muncul prasangka 

ras jika pihak tertentu dilihat terlalu hidup enak karena korupsi atau 

menindas pihak lain.40 

f. Faktor biologis  
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Perbedaan ciri-ciri pada jasmani cukup sering menjadi 

dasarmunculnyadiskriminasi rasial. Lain ukuran pada bagian badan 

misalnya dapatmengakibatkan perilaku tertentu yang seolah-olah 

dimaksudkan untukmenyinggung perasaan kelompok lain. Padahal kadang 

perilaku itubertolak dari nilai kesopanan.41 

 

1.3 Tinjauan Umum Tentang Diskriminasi Rasial dan Etnis di Dunia          

Maya 

 Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

canggih dewasa ini memang memudahkan tiap orang dalam berkomunikasi 

terutama melalui jejaring sosial atau yang kita kenal dengan dunia maya. Dunia 

maya atau jejaring sosial memungkinkan tiap orang hanya dengan memiliki akun 

media sosial dapat berkomunikasi dengan orang di seluruh penjuru dunia. Karena 

ruang yang tanpa batas itulah kemudian dapat menimbulkan sisi psitif dan negatif. 

Dari sisi positifnya dapat dilihat kemajuan yang pesat dari segala bidang misalnya 

saja pada bidang perdagangan dan perekonomian tiap orang dari luar batas negara 

dapat melakukan komunikasi dan transaksi hanya melalui dunia maya selain itu 

dampak positif yang diberikan dari dunia maya bahkan dari hubungan diplomatik 

dan kerjasama antar negara dapat terjalin lebih erat dengan adanya dunia maya. 

Hal-hal tersebut merupakan sisi positif dari adanya dunia maya. 

 Namun tidak dapat dipungkiri pula sisi positif selalu berdampigan dengan 

sisi negatif, salah satu sisi negatif dari dunia maya adalah komunikasi yang tanpa 
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batas sehingga menyebabkan tiap orang bebas melakukan ekspresi baik melalui 

perkataan hingga gambaran. Tidak sedikit ditemukan terjadinya pelanggaran-

pelanggaran di dunia maya hingga menjadi kejahatan dunia maya atau cyber 

crime. Salah satu kejahatan dunia maya yang menjadi sorotan publik ketika dunia 

maya dijadikan sarana sebagai tempat diskriminasi rasial dan etnis. Dari perkataan 

yang bersifat diskriminasi ras ataupun bullying hanya karena perbedaan warna 

kulit marak terjadi di seluruh belahan dunia yang sudah akrab dengan teknologi 

internet ini. 

 Beberapa kasus yang awalnya merupakan diskriminasi di dunia maya pun 

dapat mengakibatkan dampak buruk di dunia nyata, seperti diskriminasi yang 

dilakukan anak sekolahan dengan bebasnya menghina warna kulit hitam di 

Amerika yang kemudian berujung perkelahian dan dibawa ke pengadilan. Bukan 

hanya itu figur publik di Indonesia sendiri juga kedapatn melakukan diskriminasi 

rasial di dunia maya yang menyudutkan etmis Tionghoa. Hingga akhirnya pihak 

yang merasa dirugikan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang dan 

kasus itupun masih ditangani di kepolisian. 

 Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa diskriminasi rasial dan etnis 

yang terjadi di dunia maya memang berdampak serius pada hak-hak pribadi tiap 

orang. Namun karena luasnya dan tanpa batasnya ruang lingkup dari dunia maya 

tersebut membuat tiap orang bebas dalam melakukan diskriminasi yang 

seharusnya tidak dilakukan karena tiap orang sudah seharusnya menghormati dan 

menjaga tiap-tiap hak individu dari pribadi seseorang. Oleh karena itu peraturan 

yang sudah ada sekarang khususnya yang ada di Indonesia yang mengatur tentang 
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penghapusan diskriminasi rasial dan etnis perlu diseimbangkan dengan peraturan 

yang mengatur mengenai pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di dunia maya 

agar kemudian terciptanya suatu kepastian hukum bagi tiap warga negara dalam 

memperoleh dan memenuhi hak-hak asasinya sebagai individu dan patut 

mendapat perlindungan dari negara. 

 Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah 

mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan 

hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan 

sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian 

cepat.Teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif 

perbuatan melawan hukum. 

 Dampak negatif yang serius karena berkembangnya teknologi informasi 

terutama teknologi internet harus segera ditangani dan ditanggulangi dengan 

segala perangkat yang mungkin termasuk perangkat perundangan yang bisa 

mengendalikan kejahatan dibidang teknologi informasi.Sudah saatnya bahwa 

hukum yang ada harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat 

teknologi informasi sebagai alat bantunya, terutama kejahatan di internet 

(cybercrime) dengan menerapkan hukum siber (cyberlaw). Agar tindakan yang 

terkait dengan diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya ini pun dapat dengan 

mudah diatasi perlu diberlakukannya pemahaman yang lebih lanjut mengenai 

hukum siber (cyberlaw). 
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 Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia maya, yang umumnya 

diasosiasikan dengan Internet. Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi 

dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara itu, Internet dan 

jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini. Untuk itu cyberlaw ini 

sebaiknya dibahas oleh orang-orang dari berbagai latar belakang (akademisi, 

pakar Teknologi Informasi, teknis, hukum, bisinis, dan pemerintah). Munculnya 

kejahatan di Internet pada awalnya banyak menimbulkan pro-kontra terhadap 

penerapan hukum yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan saat itu sulit untuk 

menjerat hukum para pelakunya karena beberapa alasan. Alasan yang menjadi 

kendala seperti sifat kejahatannya bersifat maya, lintas negara dan sulitnya 

menemukan pembuktian. 

 Akan tetapi semua orang sependapat (kesepakatan universal) bahwa segala 

bentuk kejahatan harus dikenai sanksi hukum, menurut kadar atau jenis 

kejahatannya. Begitu juga kejahatan TI atau dunia maya apapun bentuknya baik 

dari segi ekonomi, sosial budaya, politik hingga pendiskriminasian terhadap 

kelompok tertentu tergolong tindakan kejahatan yang harus dihukum. Terlebih 

lagi tindakan yang dilakukan berupa diskriminasi terhadap ras dan etnis yang 

nantinya dapat memicu terampasnya hak-hak dan kebebasan pada individu 

tertentu yang menyebabkan keresahan dan terganggunya keamanan nasional 

dalam sebuah negara.42 
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