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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi berkembang semakin 

pesat. Jika dibandingkan pada zaman dahulu hanya mengenal koran sebagai 

media cetak dan radio sebagai penyebar berita, maka sekarang ini ditandai oleh 

digitalisasi media. Digitalisasi media itu sendiri disebabkan oleh semakin 

berkembangnya komputer dan internet.  

Perkembangan internet di Indonesia sangat pesat dan masif. Beberapa 

tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang hanya  

mempunyai minat di bidang komputer, atau hanya digunakan oleh beberapa 

golongan tertentu. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa 

internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan 

bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk 

hiburan dan percobaan1. Saat ini, akses internet dapat dijangkau oleh kalangan 

manapun dengan penggunaan smartphone, bahkan untuk memperoleh akses 

internet seseorang dimudahkan dengan banyaknya penjualan kuota internet 

yang memudahkan setiap pemilik atau pengguna smartphone untuk mengakses 

internet. 

Semakin maju dan modern kehidupan dalam suatu masyarakat, dan 

semakin berkembangnya komputer dan internet mendorong Pemerintah 

                                                             
1 Asril Sitompul, 2001, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.vii 
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Indonesia untuk beradaptasi. Dengan realita yang terjadi saat ini tentunya 

Indonesia tidak mungkin bisa menghindari perkembangan tersebut, sehingga 

Indonesia harus menyesuaikan diri dengan cara menciptakan aturan-aturan 

guna membatasi setiap tingkah laku seseorang untuk dapat menggunakan 

teknologi komputer dan internet secara bertanggungjawab.  

Indonesia merupakan negara hukum yang semua perbuatan rakyatnya 

di atur oleh hukum dan sangat menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-

Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan perbuatan 

seseorang yang melanggar hukum, maka seseorang atau pelaku kejahatan 

tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara 

dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada 

rakyatnya2. Hukum adalah peraturan atau kaedah untuk mengatur dan 

membatasi tingkah laku setiap orang dalam suatu kehidupan masyarakat, dan 

pelaksanaan hukum dilaksanakan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi 

orang yang melanggar suatu aturan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan-aturan yang 

berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dengan berisikan larangan 

serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam hal perkembangan 

teknologi, Indonesia sudah memiliki peraturan khusus yaitu Undang-Undang 

                                                             
2 CST Kansil, Christine S.T Kansil, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm.40 
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Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam lingkup kejahatan dunia 

maya. 

Meskipun Indonesia telah memiliki hukum yang mengatur mengenai 

kejahatan dunia maya, namun pada kenyataannya kejahatan dunia maya masih 

sering terjadi yang dapat menimbulkan keresahan pada kehidupan 

bermasyarakat. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan 

Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya3. 

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu bentuk dari 

perilaku manusia yang perkembangannya mengikuti perkembangan pada 

masyarakat itu sendiri.  

Berbagai macam kejahatan dunia maya yang terjadi menandakan 

bahwa berkembangnya internet dan komputer disalahgunakan oleh oknum 

tertentu atau pelaku tindak pidana. Contoh kejahatan dunia maya yang terjadi 

di Indonesia adalah penjualan organ tubuh secara online, perjudian online, 

pornografi secara online, dan salah satu tindak pidana yang belakangan ini 

masih hangat dibicarakan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong 

(hoax).  

                                                             
3 Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm.21 
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Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan 

kebenaran yang sesungguhnya (materiele waarheid)4. Tindak pidana 

penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 

yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik”5. Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan 

Pasal 28 ayat (1) UU ITE di atas akan dikenakan sanksi pidana pada Pasal 45A 

ayat (2) UU ITE, yang berbunyi :  

“Setiap Orang yang 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) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Dari ketentuan pasal di atas dapat dilihat bahwa UU ITE telah 

mengatur secara tegas tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam 

transaksi elektronik dengan memberikan sanksi pidana yang berat. Namun 

pada kenyataannya, masih banyak orang yang melakukan tindak pidana 

penyebaran berita bohong. Selain diatur dalam UU ITE, tindak pidana 

penyebaran berita bohong juga diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat 

                                                             
4 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang 

Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi 

Tullisan Dari Berita Yang Disampaikan, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 236 
5 Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 
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(1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana yang berbunyi :  

(1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan 

bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, 

dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh 

tahun.” 

 

(2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan 

pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan 

rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau 

pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara 

setinggi-tingginya tiga tahun.” 

 

Selain itu, pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana berbunyi :  

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang 

berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti 

setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian 

akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, 

dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.” 

 

Belum lama ini terjadi kasus penyebaran berita bohong yang 

dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan kasus penyerangan yang 

terjadi pada tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kendal, kasus tersebut 

dimanfaatkan pelaku untuk menyebarkan isu kebangkitan partai terlarang 

dengan cara mengunggah foto korban ke facebook dan bertuliskan caption 

“masih mau bilng hoax, masih mau bilang PKI itu hoax”. Motif dari perbuatan 

pelaku adalah agar menimbulkan keresahan di masyarakat.  

Kasus tersebut dapat dikenakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena 

berita bohong tersebut berpotensi menimbulkan kebencian terhadap suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berbunyi : 
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“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).” 

 

Pihak kepolisian masih menelusuri apakah kasus ini ada kaitannya 

dengan grup penyebar hoax atau Muslim Cyber Army (MCA). Menurut 

keterangan polisi, terdapat 6 (enam) akun facebook yang menyebarkan berita 

bohong, namun pihak kepolisian baru menangkap 1 (satu) pemilik akun. Lima 

akun lainnya langsung dihapus dan ditutup. Jika berita bohong tidak segera 

dicegah, maka kasus ini akan berpotensi terjadi secara terus-menerus. 

Dengan dihapusnya 5 (lima) akun tersebut, tentunya akan dibutuhkan 

teknik-teknik khusus dari pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk 

pembuktian dan mencari pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkapkan tindak pidana 

menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penelitian ini wajib dikaji secara 

mendalam mengingat kejahatan semacam ini berpotensi terjadi secara terus-

menerus sejalan dengan perkembangan internet. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya fake account atau akun palsu yang bertebaran di dunia maya dan 

selalu memproduksi berita bohong (hoax). Strategi dan teknik pembuktian oleh 

penyidik merupakan kunci untuk mengungkap berbagai tindak pidana di dunia 

maya khususnya terkait penyebaran berita bohong. 

Selain itu Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap penentuan 

tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar 
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penyidik dapat mengetahui pengadilan negeri mana yang akan menerima 

berkas perkara yang sedang ditangani dan di proses oleh penyidik 

Ditreskrimsus Polda Jateng. Selain itu juga sangatlah penting untuk 

menentukan tempat terjadinya suatu perkara atau perbuatan agar dapat 

menentukan apakah hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap tindak 

pidana yang sedang terjadi tersebut, dan juga untuk menentukan kejaksaan 

serta pengadilan negeri mana yang wajib untuk menangani dan mengadili 

perkara tindak pidana tersebut. 

Seperti yang diketahui, bahwa pelaku tindak pidana bertempat tinggal 

di Jakarta dan Pelaku tindak pidana membuat postingan dengan sasaran di 

Kendal. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng mengalami kesulitan dalam 

menentukan tempat kejadian perkara, karena pelaku tindak pidana melakukan 

penyebaran berita bohong yang berpotensi SARA tersebut melalui media 

elektronik berupa handphone dan disebarkan kepada khalayak umum melalui 

akun facebook pelaku.   

Berkaitan dengan seluruh uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul: “Penegakan Hukum terhadap Tindak 

Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoax) yang Menimbulkan 

Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) 

(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”. 

Beberapa alasan mendasar yang membuat Penulis meneliti hal ini 

dapat dirangkum sebagai berikut: 
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1. Penulis tertarik menulis pada Penulisan ini karena berita bohong 

(hoax) sangat berbahaya. 

2. Kasus berita bohong yang terjadi ini masih didalami apakah 

terdapat keterkaitan dengan Muslim Cyber Army (MCA) mengingat 

MCA sangat meresahkan masyarakat Indonesia. 

3. Potensi kejadian tindak pidana menyebarkan berita bohong (hoax) 

ini pasti akan terjadi secara terus menerus. Jadi, apabila tidak 

dicegah atau ditangani secara cepat oleh penyidik, maka kejadian 

seperti ini akan berpotensi menimbulkan kasus berita bohong 

(hoax) baru.  

4. Pada kasus berita bohong (hoax) ini, pelaku bertempat tinggal di 

Jakarta namun postingan yang dipublikasikan dilakukan dengan 

sasaran di Kendal. Penulis tertarik karena ada hal apa dengan 

pelaku tindak pidana melakukan penyebaran berita bohong tersebut 

dengan sasaran di Kendal, padahal pelaku bertempat tinggal di 

Jakarta. 

5. Saat dilakukan pra penelitian, penyidik merasa kesulitan saat 

menentukan Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena pelaku 

bertempat tinggal di Jakarta, namun sasaran postingan yang 

diunggah pelaku adalah di Kendal. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Menyebarkan 

Berita Bohong (Hoax) yang Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Suku, 

Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Wilayah Polda Jateng. 

2. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam Penegakan Hukum terhadap 

Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoax) yang Menimbulkan 

Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di 

Wilayah Polda Jateng. 

C. Tujuan Penelitian 

Perumusan tujuan penelitian dimaksudkan agar penelitian yang akan 

dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Dalam penelitian ini 

dirumuskan beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana 

Menyebarkan Berita Bohong (Hoax) yang Menimbulkan Kebencian 

Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Wilayah 

Polda Jateng. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam proses 

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong 

(Hoax) yang Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan 

Antargolongan (SARA) di Wilayah Polda Jateng. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat utama yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya di bidang Penegakan 

Hukum di Tingkat Penyidikan terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Berita 

Bohong (Hoax) yang Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, 

Ras, dan Antargolongan (SARA). 

2. Manfaat Praktis 

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Akademisi. 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

hukum pidana.  

b. Bagi Masyarakat Umum. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta atau bukti 

sesungguhnya kepada seluruh masyarakat mengenai Penegakan Hukum 

terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoax) yang 

Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan 

Antargolongan (SARA). 

c. Bagi Penulis. 



11 
 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan secara 

mendalam terhadap proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana 

Menyebarkan Berita Bohong (Hoax) yang Menimbulkan Kebencian 

Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). 

E. Metode Penelitian 

Karya ilmiah bertujuan untuk memperoleh kebenaran terhadap data 

yang diteliti, dengan menggunakan langkah dan mengikuti petunjuk dalam 

melakukan penelitian ilmiah dan tentunya menggunakan metode tertentu. 

Dalam kaitannya dengan hal-hal di atas, Penulis menggunakan metode-metode 

seperti tersebut di bawah ini : 

1. Metode Pendekatan 

    Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, artinya 

metode ini tidak mengacu pada jumlah akan hasil yang telah diteliti, namun 

penelitian ini mengacu pada kualitas yang akan dihasilkan. Teknik yang 

digunakan dalam metode kualitatif adalah wawancara dan studi pustaka.   

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan keadaan suatu 

objek penelitian pada saat dilakukan penelitian berdasarkan pada fakta-fakta 

yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sebagai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana 

Menyebarkan Berita Bohong (Hoax) yang Menimbulkan Kebencian 

Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). 
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3. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dengan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Berita 

Bohong (Hoax) yang Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, 

Ras, dan Antargolongan (SARA di Wilayah Polda Jateng.. Elemen 

penelitian pada Penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Polisi6. 

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi 

Elektronik tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 

d. Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Unit Cyber Crime). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang digunakan, 

difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga tidak 

terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Jenis data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer:  

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepolisian. 

Polisi sebagai penyelidik bertugas untuk membuktikan perbuatan 

                                                             
6 Penulis sudah meminta laporan polisi, namun tidak diberikan oleh Penyidik. 
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seseorang untuk bisa dikatakan sebagai tersangka serta mencari barang 

bukti. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Agung Prabowo Kasubdit 

V Unit Cyber yang menangani kasus perkara Berita Bohong (Hoax) yang 

Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan 

Antargolongan (SARA). 

b. Data Sekunder. 

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berguna untuk 

menganalisa pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data 

sekunder dalam penelitian terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan 

ketentuan Undang-Undang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Teknologi Elektronik tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi 

Elektronik; 

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana. 
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2) Bahan Hukum Sekunder. 

Pengumpulan bahan hukum sekunder adalah adalah bahan 

hukum yang digunakan pada saat penelitian yang sifatnya 

memberikan tambahan informasi dan bahan hukum sebagai 

pendukung dari bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum 

sekunder ini, yaitu buku-buku terkait dengan ilmu hukum dan 

pembuktian suatu tindak pidana, buku terkait dengan Tindak Pidana 

penyebaran berita bohong (hoax). 

5. Metode Pengolahan Data  

Kegiatan pengumpulan data melalui penelitian akan memperoleh data 

yang telah terkumpul, selanjutnya akan diolah, diperiksa, dipilih dan 

dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai, data disusun 

secara sitematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian, untuk menjawab 

pertanyaan dalam Penulisan ini. 

6. Metode Analisis Data 

Data akan dianalisis secara analisis kualitatif, dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan maka data yang telah diperoleh dipilih 

dan disusun secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan 

perhitungan, namun menggunakan fakta dari hasil penelitian yang diperoleh 

dari wawancara dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian pada 

Penulisan ini.   

7. Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut :  
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BAB I : adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika  Penulisan.    

BAB II : adalah bab Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan tentang 

penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan, tinjauan tentang tindak 

pidana, tinjauan tentang pelaku tindak pidana, tinjauan tentang locus delicti, 

pengertian tindak pidana menyebarkan berita bohong (hoax), serta 

pengertian tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan 

kebencian suku, agama, ras, dan anatargolongan (SARA).  

BAB III : adalah bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari 

pembahasan penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum di 

tingkat penyidikan terhadap tindak pidana menyebarkan berita bohong 

(hoax) yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA), serta faktor-faktor penyebab dari adanya hambatan 

dalam proses penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak 

pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang menimbulkan kebencian 

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

BAB IV : adalah bab Penutup yang terdiri dari simpulan yang diberikan 

Penulis dari hasil penelitian dan pembahasan serta adanya saran-saran yang 

sifatnya operasional. 

 

 

 


