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ABSTRAK 

 

PENGATURAN DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS DI DUNIA MAYA 

(CYBER RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION)BERDASARKAN 

HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL 

 

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis adalah salah satu bentuk hak asasi 

manusia yang masih terus diperjuangkan penegakannya karena masih banyak 

terjadi tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu di dunia. Apalagi 

dengan kemajuan globalisasi dan semakin luasnya pengaruh teknologi informasi 

internet, sehingga dunia maya menjadi salah satu media yang sering dijadikan alat 

penyebar informasi berbau kebencian terhadap ras dan etnis tertentu.Diskriminasi 

ras dan etnis di dunia maya masih sulit diberikan sanksi pidana karena belum 

adasubstansi peraturan hukum yang secara tegas mengatur hal tersebut. 

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis secara khusus diatur dalam ICERD, 

sedangkan untuk  pengaturan terhadap ruang lingkup isi ataukonten dalam internet 

baru diatur dalam Convention on Cybercrime. 

Penulisan karya tulis ini akan menggunakan metode hukum normatif dengan 

menganalisa dan melakukan perbandingan terhadap peraturan hukum nasional dan 

hukum internasional yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi ras dan 

etnis di dunia maya, sehingga dapat diketahui substansi hukum seperti apa yang 

diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis di dunia 

maya.Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini akan menjelaskan substansi 

peraturan yang seharusnya dibuat pada instrumen hukum internasional terkait 

penghapusan diskriminasi ras dan etnis di dunia maya. 

 

Kata kunci : hak asasi manusia, diskriminasi ras dan etnis, dunia maya, substansi 

peraturan hukum 
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ABSTRACT 

 

REGULATION OF CYBER RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION 

BASED ON INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW 

 

 

The abolition of racial and ethnic discrimination is one of forms of human rights 

that its enforcement still to be fought for because there are still a lot of 

discrimination against particular race and ethnic in the world. Especially with the 

improvement of globalization and the vast influence of internet technology, so 

cyber world becomes one of the medias that is often used as a tool to spread 

informations that suggests an element of hatred against particular race and 

ethnic. Cyber racial and ethnic discrimination is still difficult to be given criminal 

sanctions because there is no substance of regulation that explicitly control it. The 

abolition of racial and ethnic discrimination is specifically regulated in ICERD, 

while the regulation for the content of internet just regulated in Convention on 

Cybercrime. 

The writing of this paper will use normative legal method to analyze and compare 

between national law and international law relating to the abolition of cyber 

racial and ethnic discrimination, so the legal substance that is required can be 

identified in an effort to prevent cyber racial and ethnic discrimination. Based on 

these legal materials, this paper will explain the legal substance that should be 

made into international legal instruments relating to the abolition of cyber racial 

and ethnic discrimination. 

 

Key words: human rights, racial and ethnic discrimination, cyber, the legal 

substance 

xiv 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini kebutuhan akan penggunaan internet menjadi salah 

satu kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi oleh beberapa kalangan. Bukan hanya 

digunakan oleh kalangan tertentu, teknologi informasi dan komunikasi berbasis 

internet saat ini dimanfaatkan oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan 

kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia seperti 

pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan dan lain-

lain.
1
Namun demikian dengan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi informasi 

dan komunikasi tersebut juga diikuti dengan dampak negatif yang mengancam 

dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di 

dunia.
2
Salah satu isu yang terjadi di masyarakat yang dapat mengancam kemajuan 

pembangunan sosial adalah adanya diskriminasi ras atau rasial dan di dunia maya. 

Belum banyak kasus yang terkuak di masyarakat mengenai diskriminasi rasial 

yang terjadi di dunia maya akibat masih luasnya cakupan dari internet itu sendiri. 

Bila menengok kondisi kulit hitam di Amerika Serikat dapat dikatakan mereka 

memiliki sejarah yang panjang terkait menerima perlakuan sikap rasial. Reformasi 

di dekade 60an belum cukup menjamin hingga kini untuk memperjuangkan 

terpenuhinya secara sempurna hak-hak dari dasar kelompok minoritas kulit hitam 

                                                 
1
Sigid Suseno, 2012, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung, h. 1. 

2
Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber 

Crime di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2. 

1 



 2 

di Amerika. Contohnya kasus yang terjadi Sekolah SMU Jana berawal dari 

percekcokan yang terjadi antara seorang pelajar kulit putih dan kulit hitam. Pelajar 

kulit putih itu mengancam lawannya dengan menggantung sebuah tali di pohon 

yang disimpul bak tali yang dipersiapkan untuk pesakitan hukuman mati. 

Masyarakat kulit hitam tidak dapat menerima penghinaan itu. Ironisnya, petugas 

polisi dan hakim pengadilan setempat bukannya menyikapi aksi rasial pelajar kulit 

putih, mereka justru memenjarakan pelajar kulit hitam. Tindakan petugas polisi 

dan hakim pengadilan tidak dapat diterima begitu saja. Organisasi-organisasi 

pembela hak-hak sipil geram dan buntutnya adalah unjuk rasa besar-besaran.
3
 

Kasus tersebut baru sebagian kecil dari contoh kasus diskriminasi rasial 

yang terjadi di lingkungan masyarakat. Secara nyata kemudian terjadi 

diskriminasi ras dan etnis di dunia maya yang kemudian memunculkan kerugian 

bagi pihak-pihak tertentu yang merasa hak dasarmya tidak terpenuhi. Sebuah 

kelompok nirlaba menggugat Universitas Harvard dan Universitas North Carolina 

atas tuduhan bahwa kampus tersebut secara ilegal melakukan pembatasan 

penerimaan calon mahasiswa Amerika keturunan Asia yang jumlahnya dipatok 

dengan kuota ketika mendaftar melalui jalur online. Gugatan diajukan oleh 

organisasi Students for Fair Admissions pada Senin 17 November 2014 ke 

pengadilan federal di Boston, Massachusetts, sebagai domisili Harvard dan 

pengadilan federal di Greenboro, North Carolina.
4
 Mahasiswa keturunan Asia 

                                                 
3
Abatasya Islamic, 2007, Peningkatan Angka Kejahatan Berbasis Rasial di Amerika, 

URL : http://www.abatasya.net/peningkatan-angka-kejahatan-berbasis-rasial-di-amerika/, diakses 

tanggal 18 April 2015. 
4
Akane Otani, 2014, Harvard Digugat Atas Diskriminasi Rasial,URL : 

http://www.businessweekindonesia.com/7661/harvard-digugat-atas-diskriminasi-

rasial#.VTs_5CG8PGd/,diakses tanggal 6April 2015. 

http://www.abatasya.net/peningkatan-angka-kejahatan-berbasis-rasial-di-amerika/
http://www.businessweekindonesia.com/7661/harvard-digugat-atas-diskriminasi-rasial#.VTs_5CG8PGd/
http://www.businessweekindonesia.com/7661/harvard-digugat-atas-diskriminasi-rasial#.VTs_5CG8PGd/
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tidak akan berkompetisi dengan seluruh kandidat calon mahasiswa melainkan 

hanya akan bersaing dengan calon mahasiswa keturunan Asia saja yang mendaftar 

ke Universitas tersebut, ini menyebabkan calon mahasiswa dari ras dan etnis 

lainnya diluar ras keturunan Asia merasa terlindungi karena tidak harus bersaing 

dengan calon mahasiswa keturunan Asia yang terkenal berprestasi. 

Diskriminasi yang terjadi tersebut baru dari bidang pendidikan, kemudian 

ditemukan oleh Latanya Sweeney, seorang pakar bidang online privacy sekaligus 

profesor pemerintahan dan teknologi dari Harvard University, melakukan studi 

pada 2.184 nama berbau ras tertentu. Pengamatannya dilakukan terhadap Google 

dan beberapa portal berita popular yang memakai fitur Google AdWords.  

Hasilnya, input berupa nama orang yang “terdeteksi berbau kulit hitam” 

cenderung memunculkan iklan negatif seperti catatan penahanan (arrest record), 

dibandingkan dengan input berupa nama orang yang biasanya diberikan pada 

kaum kulit putih.Nama-nama yang umumnya diberikan pada kulit hitam seperti 

DeShawn, Jermaine, dan Darnell mengeluarkan iklan sampai 92-95 persen 

mengacu pada catatan penahanan. Di sisi lain, nama-nama seperti Jill, Geoffrey, 

dan Emma cenderung berkesan netral dalam iklan-iklan yang ditampilkan, 

misalnya berbunyi, “Anda mencari Emma Jones?”.
5
 

Masih belum bisa ditentukan apakah ini hanya efek dari algoritma yang 

diadopsi Google, pemasang iklan, atau berkembangnya anggapan yang melekat 

dalam masyarakat luas. Meskipun begitu, hal ini dapat merugikan orang yang 

sedang mencari pekerjaan.Fitur Google AdWords menentukan iklan yang tampil 

                                                 
5
Latanya Sweeney, 2013, Discrimination in Online Ad Delivery, Journal Harvard University, 

Cambrigde, h.1, URL : http://dataprivacylab.org/projects/onlineads/1071-1.pdf, diakses pada 

tanggal :  20 April 2015. 

http://dataprivacylab.org/projects/onlineads/1071-1.pdf
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berdasarkan kata kunci (keyword), tawaran dari pemasang iklan, dan kebiasaan 

pengguna. Pihak Google sendiri mengklaim bahwa kata kunci yang dipakai untuk 

mengeluarkan iklan adalah hak masing-masing dari pemasang iklan. Terlepas dari 

diskriminasi yang seolah-olah terjadi di dunia maya ini, setiap manusia apapun 

suku dan rasnya seharusnya dapat menerima perbedaan agar tidak kemudian 

menyinggung hak-hak dasar dari pemegang hak yang akhirnya menimbulkan 

kerugian kepada pemegang hak tersebut. 

Di Indonesia sendiri yang terkenal dengan keberagaman suku, adat dan 

budaya memiliki sejarah yang panjang terhadap perlakuan diskriminasi kaum 

rasial. Pada tanggal 21-23 Juni 2007 di Bogor, Jawa Barat diadakan konsultasi 

nasional NGO dalam menyikapi laporan pemerintah Indonesia terkait beberapa 

tematik isu yang dipilih berdasarkan General Recomendation Komite CERD. Dari 

beberapa hal yang dibahas salah satunya yang menjadi perhatian penting yaitu 

masih terdapatnya diskriminasi rasial di Indonesia terutama kebijakan yang ada 

dan diterapkan di Indonesia terhadap etnis Tionghoa.
6
 Meskipun setelah reformasi 

diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa mulai dihapuskan seperti dihapusnya 

beberapa kebijakan publik yang bersifat diskriminatif melalui penghapusan 

kewajiban SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) kepada 

warga etnis Tionghoa dengan Keppres No. 56 Tahun 1996 dan UU Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

                                                 
6
Lia Pedati, 2007, Laporan Alternatif Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

DiskriminasiRasial (ICERD) di Indonesia, URL: 

http://www.academia.edu/6984442/laporan_alternatif_pelaksanaan_konvensi_penghapusan_diskri

minasi_rasial_ICERD_di_Indonesia/ , diakses tanggal 20 April 2015. 

http://www.academia.edu/6984442/laporan_alternatif_pelaksanaan_konvensi_penghapusan_diskriminasi_rasial_ICERD_di_Indonesia/
http://www.academia.edu/6984442/laporan_alternatif_pelaksanaan_konvensi_penghapusan_diskriminasi_rasial_ICERD_di_Indonesia/
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Meskipun pemerintah telah berupaya dalam penghapusan kebijakan yang 

bersifat diskriminatif namun dalam perlindungan hukum terhadap diskriminasi 

rasial dipandang belum cukup baik, terbukti dari kasus yang beredar di dunia 

maya seperti kicauan Farhat Abbas yang bernada rasis kepada Basuki Tjahaya 

Purnama (Ahok) yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI 

Jakarta lewat akun Twitter miliknya @farhatabbaslaw. Dia memenuhi panggilan 

penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Farhat Abbas 

mengaku telah menyampaikan permintaan maaf lewat akun Twitternya namun hal 

itu saja tidak cukup, Farhat Abbas dilaporkan terkait dugaan penghinaan bernada 

diskriminasi kepada kesukuan atau ras tertentu yang telah melanggar Pasal 28 

ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE).
7
 

Dengan mencermati beberapa kasus di atas, dapat dilihat bahwa 

permasalahan ini sangat kompleks dan dapat menjadi serius apabila tidak 

ditindaklanjuti dari segi pengaturan hukum di bidang hak asasi manusia. 

Penghapusan diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya akan lebih sulit 

dilakukan karena pengaturan yang masih belum jelas mengatur mengenai 

diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya. Dalam melakukan diskriminasi yang 

berbau rasial di dunia maya sangat sulit untuk ditindak lanjuti karena pihak yang 

menulis maupun mengunggah segala bentuk tindakan yang bersifat diskriminasi 

rasial dilakukan oleh IP address dengan sifat anonim. Begitu pula dengan korban 

                                                 
 
7
Rizki Riandy, 2014, Pelanggaran Etika Dunia Maya (Kasus Kicauan Twitter Farhat Abbas),  

URL : http://ikiriandy.wordpress.com/2014/05/01/pelanggaran-etika-dunia-maya/, diakses tanggal 

20 April 2015. 

http://ikiriandy.wordpress.com/2014/05/01/pelanggaran-etika-dunia-maya/
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dari tindakan ini, merasa dirugikan atas masih adanya diskriminasi terhadap 

kelompok maupun ras tertentu baik di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi, hal 

ini juga menjadi penghambat pembangunan sosial dari sebuah negara yang 

seharusnya dapat menyetarakan setiap perbedaan. Korban masih banyak yang 

belum paham akan pengaturan yang dapat menjamin hak-hak dasar mereka 

terpenuhi tanpa adanya diskriminasi dan tidak tahu harus meminta 

pertanggungjawaban kepada pihak mana yang berhak untuk mengadili kasus 

tersebut.  Hal ini merupakan karakter dari dunia maya yang tidak memiliki batas 

ruang pergerakan bagi para pelaku tindakan ini. 

Meskipun kasus terkait diskriminasi rasial yang terjadi di dunia maya 

belum banyak muncul ke permukaan masyarakat namun hal ini perlu menjadi 

peratian serius agar dapat dibentuk suatu instrumen hukum yang sesuai. Instrumen 

hukum internasional terkait hak asasi manusia mengalami kemajuan yang sangat 

pesat di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Instrumen ini meliputi perjanjian 

internasional, baik berupa Kovenan, Konvensi dan Statuta, serta standar-standar 

internasional lainnya.
8
 Untuk pengaturan dalam diskriminasi rasial yang terjadi di 

dunia telah sejak lama diatur dalam International Convention on The Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Instrumen penghapusan segala 

bentuk diskriminasi rasial ini dibentuk merupakan wujud dari kesadaran dan 

keprihatinan masyarakat internasional terhadap perlunya penghapusan terhadap 

diskriminasi rasial yang masih terjadi di seluruh dunia. Instrumen dan 

rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil 

                                                 
8
 Adnan Buyung Nasution, 2006, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, 

Buku Obor, Jakarta, h.16. 
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yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap diskriminasi rasial dan 

etnis tertentu di dunia maya belum jelas yurisdiksinya. Padahal sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (h) Statuta Roma 1998 diskriminasi rasial 

disebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan mendeskripsikan 

praktik tersebut sebagai tindakan biadab yang dilakukan dalam konteks 

penindasan dan dominasi secara sistematis dan terorganisir oleh sebuah kelompok 

ras tertentu terhadap kelompok ras lainnya dengan tujuan mempertahankan rezim 

kelompoknya.
9
 

Berdasarkan pada International Convention on The Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination, mengingat bahwa semua manusia adalah sama 

didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap bentuk 

diskriminasi apapun dan bagi negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi ini 

mengutuk segala tindakan atau perilaku diskriminasi rasial serta wajib untuk 

melindungi hak-hak dasar tiap manusia tanpa adanya diskriminasi rasial melalui 

kerja sama internasional maupun membentuk hukum nasional. Selain itu Majelis 

Umum PBB juga telah mengeluarkan Resolusi Nomor 3068 (XXVIII) sebagai 

bentuk usaha penghapusan diskriminasi rasial dan apartheid di dunia. Sebagai 

bentuk pelanggaran ham baru, diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya juga 

memerlukan perhatian lebih terutama dalam hal menjamin kepastian hukum di 

setiap negara.  

 Demi melindungi tiap-tiap hak yang dimiliki kelompok masyarakat 

maupun warga di Indonesia, maka pemerintah telah meratifikasi International 

                                                 
9
Tolib Effendi., 2014, Hukum Pidana Internasional,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.118. 
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Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discriminationke dalam 

aturan nasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

PengesahanInternational Convention on The Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Selain itu Indonesia juga telah memiliki 

peraturan nasional yang mengatur mengenai diskriminasi rasial dan etnis yaitu 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras 

dan Etnis. Serta dalam hal konten yang tersebar di dunia maya terkait pelanggaran 

hak asasi manusia yang bernada diskriminasi rasial dan etnis diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

 Namun setelah dicermati instrumen hukum yang berkaitan dengan hak 

asasi manusia baik instrumen hukum internasional maupun intrumen hukum 

nasional semuanya masih menjelaskan mengenai perlindungan dan penghapusan 

terhadap diskriminasi ras dan etnis. Sehingga untuk mengkhusus kepada 

diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan di dunia maya belum terdapat 

pengaturan dari segi hukum hak asasi manusia internasional yang dapat dijadikan 

pedoman untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan 

terhadap diskriminasi ras dan etnis di dunia maya tersebut. Sehingga masih 

diperlukannya sinkronisasi antara pengaturan nasional dengan pengaturan 

internasional yang berlaku secara universal. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan  

bunyi Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang 
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Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang tidak menyebutkan tempat umum 

itu termasuk di dalamnya media sosial juga. 

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan tersebut dengan mengidentifikasi instrumen hukum internasional 

serta secara khusus akan mengkaji instrumen hukum nasional negara Indonesia 

karena hal ini sangat penting sebagai upaya untuk pemecahan isu hukum yang 

berhubungan dengan diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Pengaturan Diskriminasi Rasial dan Etnis di Dunia 

Maya(Cyber Racial and Ethnic Discrimination) Berdasarkan Hukum Hak Aasasi 

Manusia Internasional”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, lebih lanjut penulis akan membahas 

beberapa permasalahan, adapun permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya 

dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan dalam 

sistem hukum negara Indonesia? 

2. Substansi hukum seperti apa yang perlu dirumuskan dalam sistem 

hukum hak asasi manusia internasional dan dalam sistem hukum negara 

Indonesia terkait diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

 Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, perlu adanya penegasan 

mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya 
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tidak terjadi penyimpangan terhadap pembahasan materi pokok permasalahan 

yang sudah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat diuraikan secara sistematis. 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penulis akan membahas 

mengenai pengaturan dalam hukum hak asasi manusia internasional 

dan dalam sistem hukum negara Indonesia yang terkait dengan 

diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya.  

2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup permasalahan yang akan 

dibahas yaitu mengenai substansi hukum yang perlu dirumuskan 

dalam sistem hukum hak asasi manusia internasional dan dalam 

sistem hukum negara Indonesia terkait diskriminasi rasial dan etnis di 

dunia maya.  

 

 1.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan-tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi 

ini yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan Umum 

a. Untuk lebih memahamipengaturan dalam hukum hak asasi manusia 

internasional dan dalam sistem hukum negara Indonesia terkait diskriminasi 

rasial dan etnis di dunia maya. 

b. Untuk lebih memahami mengenai substansi hukum yang perlu dirumuskan 

dalam sistem hukum hak asasi manusia internasional dan dalam sistem 

hukum negara Indonesia terkait diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk menjelaskan kewenangan suatu negara dalam menangani masalah 

diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya yang bersifat lintas batas negara. 

b. Untuk mengetahui perbandingan penerapan hukum negara Indonesia dengan 

beberapa negara lain terkait isu diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian meliputi: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat praktis 

memberikan kontribusi untuk keperluan praktek.
10

 Penulis mengharapkan agar, 

penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai kewenangan yang dimiliki negara Indonesia dalam menangani 

pelanggaran ham terhadap tiap individu maupun suatu kelompok masyarakat 

terkait diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya. Selain itu diharapkan karya ini 

dapat menunjang pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam 

bidang hukum hak asasi manusia internasional mengenai pola perkembangan 

pengaturan hukum hak asasi manusia internasional dalam melindungi hak asasi 

setiap manusia khususnya warga negara yang seharusnya memperoleh perlakuan 

yang sama. 

                                                 
 
10

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 75 



 12 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Dengan penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai 

upaya pengembangan kerangka hukum untuk menindaklajuti perkembangan 

masalah hukum hak asasi manusia internasional khususnya mengenai pelanggaran 

terhadap hak asasi warganya atau sebagian kelompok masyarakat di dunia maya. 

Sehingga pemerintah dapat lebih aktif dalam dalam menjaga kedaulatan negara 

serta dapat mempertegas kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia 

maupun masyarakat Indonesia dari ancaman diskriminasi rasial dan etnis di dunia 

maya. Dimana Indonesia memang merupakan negara kepualauan berdaulat yang 

terdiri dari beranekaragam suku, adat, agama dan budaya yang kemudian dapat 

dipersatukan dengan satu ideologi yaitu ideologi Pancasila. 

 

1.6Landasan Teoritis 

1.6.1 Prinsip non-diskriminasi 

 Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan sudah dimasukkan dalam 

konstitusi, perjanjian hak asasi manusia (HAM), pendapat tentang kelayakan, 

martabat dan kehormatan manusia di sebagian besar negara di dunia. Prinsip ini 

adalah pondasi yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan masyarakat 

yang damai, harmonis dan inklusif. Prinsip ini diakui secara internasional sebagai 

standar perilaku yang sangat penting. Dalam dunia kerja, non-diskriminasi serta 

kesempatan dan perilaku yang adil dianggap sebagai hak asasi manusia yang 

mendasar dan sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. 

Pelaksanaan prinsip non-diskriminasi dan hak-hak ini memungkinkan semua 
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orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, etnis atau kondisi disabilitas 

dari seseorang, untuk berusaha memenuhi potensi mereka secara optimal, agar 

dapat berkembang dan meningkatkan standar kehidupan mereka. 

 Selain itu prinsip non-diskriminasi yang telah menjadi dasar acuan dalam 

peraturan nasional maupun internasional yang mengatur tentang hak asasi 

manusiamerupakan prinsip umum dasar dalam hukum internasional yang 

disepakati oleh masyarakat internasional. Di dunia saat ini, negara yang berhasil 

adalah negara yang memanfaatkan secara optimal semua potensi sumber daya 

manusia (SDM) mereka yang ada, tanpa memandang apakah orang tersebut dari 

kalangan kulit hitam, coklat ataupun putih. Diskriminasi rasial atau pembedaan 

perilaku yang didapat seseorang hanya berdasarkan warna kulit yang berbeda 

seharusnya tidak perlu terjadi dengan ditaatinya prinsip non-diskriminasi ini. 

1.6.2 Konsep Tanggung Jawab Negara 

 Untuk mengetahui tanggung jawab yang dimiliki sebuah negara, terlebih 

dahulu harus memahami mengenai negara yang berdaulat. Menurut Mochtar 

Kusumaatmadja negara yang berdaulat adalah negara yang tidak mengakui suatu 

kekuasaan lain yang lebih tinggi dari kekuasaannya.11Dengan demikian negara 

memiliki tanggung jawab penuh atas wilayahnya. Umumnya yang dapat 

dikemukakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung 

jawab negara ini hanyalah baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat 

(karakteristik)nya saja. Seperti dikemukakan oleh Shaw, yang menjadi 

karakteristik penting adanya tanggung jawab negara ini bergantung pada faktor-

                                                 
11

Sigid Suseno, Op.Cit., h. 48. 
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faktor dasar berikut.12Pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang 

berlaku antara dua negara tertentu, kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian 

yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan 

tanggung jawab negara, dan ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai 

akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. 

 Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam 

hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak 

antarnegara sesuai pada perjanjian internasional yang telah disepakati. Tanggung 

jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional 

untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut 

berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan 

internasional. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum 

internasional akan mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melakukan 

pemulihan. Pemulihan dalam konteks HAM, antara lain dapat dilakukan dengan 

melakukan suatu proses hukum. Penyelesaian pelanggaran HAM pada prinsipnya 

lebih mengutamakan tanggung jawab negara. Hal itu, karena instrumen-instrumen 

hukum HAM memiliki ciri yaitu berfokus pada negara sebagai pelaku utama yang 

memerlukan pengawasan secara eksternal dari masyarakat internasional. 

1.6.3 Konsep Yurisdiksi 

 Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, yang 

dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya. Apabila kedaulatan merupakan 

atribut atau ciri khusus dari negara maka yurisdiksi merupakan lambang 

                                                 
12

Huala Adolf, 1990, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawali Press, Jakarta, 

h.174-175 
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kedaulatan suatu negara. Secara lebih luas pengertian yurisdiksi dikemukakan 

oleh B. James George Jr. Yang mendefinisikan yurisdiksi sebagai “the authority 

of nations or states to create or prescribe penal or regulatory norms and to 

enforce them through administrative and judicial action”.
13

Meskipun disadari 

bahwa makna yurisdiksi selalu berkait dengan persoalan wilayah, namun dalam 

praktik tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai 

yurisdiksi untuk mengadili suatu tindak pidana meskipun tindak pidana itu 

dilakukan di luar negerinya. 

 Menurut Shaw lingkup yurisdiksi sebagai refleksi kedaulatan negara 

terdiri dari tiga jenis yurisdiksi, yaitu : yurisdiksi legislatif (legislative 

jurisdiction)menunjuk pada kekuasaan yang dimiliki organ negara secara 

konstitusional untuk membuat hukum yang mengikat di dalam wilayahnya, 

yurisdiksi eksekutif (executive jurisdiction) berkaitan dengan kemampuan negara 

untuk melakukan tindakan di dalam batas-batas negara lain danyurisdiksi yudisial 

(judicial jurisdiction)berkaitan dengan kekuasaan pengadilan negara tertentu 

untuk mengadili perkara-perkara yang memiliki faktor asing.14Mengacu pada 

pengertian ketiga yurisdiksi di atas, maka dapat dikatakan bahwa yurisdiksi 

tradisional berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara di tiga bidang 

penegakan hukum. Pertama, kewenangan pembuatan hukum substantif. Kedua, 

kewenangan mengadili atau menerapkan hukum. Ketiga, kewenangan 

melaksanakan memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya. 

 

                                                 
13

 Sanford H. Kadish, 1983, Encyclopedia of Crime and Justice, The Free Press,         

New York, h. 922. 
14

Sigid Suseno, Op.Cit. h. 55. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

penelitian hukum normatif. Dikatakan sebuah penelitian hukum normatif karena 

dalam penelitian ini aspek hukum dilihat sebagai sebuah bangunan sistem norma. 

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 

pengaturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.15 

Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif mencakup : 

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, 

penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum 

dan sejarah hukum.16 

1.7.2 Jenis Pendekatan 

 Dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 

dalam penelitian hukum normatif umumnya mengenai 7 (tujuh) jenis pendekatan, 

yakni :17 

a. pendekatan kasus (The Case Approach) 

b. pendekatan perundang-Undangan (The Statute Approach) 

c. pendekatan fakta (The Fact Approach) 

d. pendekatan analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach) 

e. pendekatan frasa (Words & Phrase Approach) 

f. pendekatan sejarah (Historical Approach) 

                                                 
15

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.34. 
16

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.14. 
17

Fakultas Hukum Universitas Udayana,  Loc.cit  
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g. pendekatan perbadingan (Comparative Approach) 

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

a) Pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) 

Pendekatan undang- undang (The Statute Approach) merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.18 Dalam 

penulisan ilmiah ini, yang dimaksud sebagai pengaturan instrumen hukum 

hak asasi internasional yaitu Universal Declaration of Human Right, 

International Covenant on Civil and Political Rights, International 

Covenant on Economic, Social and Cultural, International Convention on 

The Elimination of All Forms of Racial Discrimination,Convention on 

Cybercrime, serta Resolusi Majelis Umum PBB No 55/63 4 Desember 

2000 mengenai Melawan Penyalahgunaan Teknologi Informasi. Untuk 

memecahkan rumusan masalah kedua, penulis akan mengkaji lebih dalam 

terkait peraturan yang berlaku positif di negara Indonesia yaitu berupa 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras 

dan Etnis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

International Convention on The Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 1965, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

                                                 
18

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitan Hukum, Kencana, Jakarta,  h.93. 
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b) Pendekatan analisis konsep hukum (analitical &conseptual approach) 

Pendekatan analisis konsep hukum yaitu beranjak dari konsep-konsep 

hukum yang ada dalam hukum primer maupun beberapa sumber lain yang 

berhubungan dengan isu yang hendak dibahas. Dengan pendekatan ini 

dapat ditemukan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang kemudian 

dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.  

c) Pendekatan perbandingan (comparative approach) 

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari 

satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang 

diperbandingkan di undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa 

negara untuk kasus yang sama.19 Dalam skripsi ini, penulis akan 

membandingkan putusan hakim negara Indonesia terkait dengan salah satu 

kasusyang sudah ditangani menurut hukum Indonesia dengan beberapa 

negara yang telah memiliki putusan hakim terkait kasus serupa. 

1.7.3 Sumber Bahan Hukum 

 Untuk dapat memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-

sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
20

 Adapun sumber-sumber 

hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
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Ibid, h.95 
20

Ibid, h.141 
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a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.
21

 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan 

hukum ini yaitu : 

a. universal declaration of human right, 

b. international covenant on civil and political rights, 

c. international covenant on economic, social and cultural, 

d. international convention on the elimination of all forms of racial 

discrimination, 

e. international convention on the suppression and punishment of the 

crime of apartheid,  

f. convention on cybercrime, 

g. resolusi majelis umum PBB 

h. undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,  

i. undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, 

j. undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan 

diskriminasi ras dan etnis, 

k. undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang pengesahan 

International Convention on The Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 1965, 

                                                 
21
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l. undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik. 

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.22 

Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu 

berupa buku-buku, makalah hukum, internet yang berkaitan dengan 

pornografi anak di dunia maya. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu teknik studi 

dokumen. Dimana dalam penulisan karya ilmiah ini teknik yang akan digunakan 

yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik itu sumber hukum primer maupun 

sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum primer akan diperoleh dengan 

mengumpulkan peraturan yang terkait sesuai dengan masalah yang akan dibahas. 

Sementara untuk bahan hukum sekunder akan diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan. 

 

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul digunakan 

berbagai teknis analisis seperti deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, 

argumentasi, dan sistimatisasi. 
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a. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari 

penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu 

kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. 

b. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu 

hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teologis, 

kontektual, dan lain-lain. 

c. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat setuju atau 

tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap 

suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik 

yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. 

d. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena 

penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran 

hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak 

argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum. 

e. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu 

konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-

undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.23 
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