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BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 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 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 15 Cukup jelas.
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 32, dipidana
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Pasal 4
Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :
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
Penjelasan:
Pasal 4
Huruf a. Pembatasan dalam ketentuan ini, misalnya pembatasan
seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki suatu lembaga
pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya seseorang
dari ras atau etnis tertentu.
2
Pasal 4
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 kata-kata tertentu di tempat umum
atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat
umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
Penjelasan:
Pasal 4
Huruf b
Angka 1. Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat yang,
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dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang,
penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan,
atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 43, dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3
(sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.
Penjelasan:
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.
Penjelasan:
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 21
(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan
pencabutan status badan hukum.
Penjelasan:
Pasal 21 Cukup jelas.

antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul
orang-orang, seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir,
transportasi umum, media massa.
Angka 2. Cukup jelas.
Angka 3. Cukup jelas.
3
Pasal 4 huruf b.
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul,
pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan
diskriminasi ras dan etnis.
Penjelasan:
Pasal 4
Huruf b angka 4 Cukup jelas.

