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Kata Pengantar 

 

Membahasan kebutuhan penyandang disabilitas dengan aspek criminal 
justice system, dirasa sangat penting karena beberapa alasan utama. 
Penyandang disabilitas akan berhadapan dengan berbagai hambatan 
dalam aspek hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. 
Mereka cenderung mengalami secondary victimization dan sistem 
hukum pidana Indonesia masih sangat minim mengakomodir kebutuhan 
khusus mereka, serta perlakuan yang adil bagi para penyandang 
disabilitas.  

Beragam hambatan dapat menghalangi partisipasi para penyandang 
disabilitas dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya 
kebutuhan khusus bukan berarti penyandang disabilitas dengan ragam 
tertentu menjadi kebal hukum atau tak memiliki kemampuan 
bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk 
bahkan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 9 huruf b RUU 
Penyandang Disabilitas, dikemukakan bahwa penyandang disabilitas 
diakui sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan 
kewajiban. Konsekuensinya, penyandang disabilitas dapat menuntut atau 
dapat dituntut seperti subjek hukum lain di muka pengadilan.  

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap hak penyandang 
disabilitas tertuang dalam Pasal 248-263 RKUHP. Dalam rancangan 
aturan terdapat upaya kriminalisasi kepada setiap orang yang melakukan 
tekanan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terkait hak 
milik, hak dalam pekerjaan, hak atas perlakuan tenaga medis yang adil, 
hak berpolitik, hak kemudahan akses, hak hidup, hak bertempat tinggal, 
hak bersekolah, hak untuk tidak dipasung, dikurung atau disakiti bagian 
tubuh lainnya, hak untuk tidak dilecehkan secara seksual, direndahkan 
martabatnya dimuka umum, dan memanfaatkan ketidakmampuan 
penyandang disabilitas untuk melakukan tindak pidana. 

Melalui tulisan ini diharapkan para pembuat kebijakan di Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini tengah mengesahkan RKUHP yang 
baru bisa lebih memperhatikan kebutuhan khusus tersebut. Kelompok 
penyandang disabilitas yang berada di tengah masyarakat, maka hukum 
yang adil harus memperhatikan kebutuhan mereka.  
 

Institute for Criminal Justice Reform 

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
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PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS           
DALAM RKUHP 

 
 

A. Pengantar 

Babak baru penyusunan RKUHP terjadi ketika Presiden Jokowi 
mengirimkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan 
KUHP antara pemerintah dan DPR pada 5 Juni 2015. Dengan adanya 
Surat Presiden ini, Pemerintah dan DPR mulai secara serius membahas 
Rancangan KUHP, yang diharpkan menggantikan KUHP yang saat ini 
berlaku yang dianggap sebagai peninggalan kolonial. Setidaknya ada 3 
dogma dasar yang dianut pemerintah mengenai perlunya penggantian 
KUHP dengan KUHP baru, yaitu prinsip dekolonisasi, deharmonisasi, dan 
demokratisasi hukum pidana Indonesia. 

Salah satu isu terkait dengan R KUHP adalah perlindungan bagi 
kelompok rentan. Orang yang termasuk kelompok rentan sering 
mengalami pelanggaran HAM secara berlapis. Kejahatan kekerasan 
terhadap orang yang termasuk kelompok rentan, antara lain, 
perempuan, anak, orang yang termasuk kelompok minoritas (ras, etnis, 
agama), penyandang disabilitas, warga masyarakat hukum adat, dan 
orang lanjut usia. Salah satu kelompok yang sering dilupakan dalam 
perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum 
adalah kelompok penyandang disabilitas. Secara umum, perhatian 
pemerintah dan juga masyarakat tertuju pada kelompok “normal” dalam 
menerjemahkan baris – baris dan teks hukum kedalam sebuah 
rancangan peraturan. Akibatnya, kelompok penyandang disabilitas ini 
menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan 

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
menegaskan bahwa orang yang termasuk kelompok rentan berhak 
untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih (dari orang lain) 
karena kerentanannya. Hal ini dikarenakan orang yang termasuk 
kelompok rentan, karena kerentanannya, sangat rentan (vulnerable) 
terhadap tindak kekerasan. Para penyandang disabilitas khususnya 
rentan terhadap kekerasan seksual.  

Lahirnya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan 
wujud perubahan paradigm gerakan disabilitas pada level masyarakat 
internasional. Gerakan yang awalnya melihat para penyandang 
disabilitas sebagai "obyek" amal, pengobatan dan perlindungan sosial 
(charity atau social based) telah berubah menjadi gerakan berbasis hak 
asasi manusia (human rights based). Menariknya Indonesia menjadi 
Negara ke-9 yang menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities/CRPD) dan meratifikasinya secara resmi pada 10 November 
2011. Langkah maju dari Pemerintah dan DPR tentu perlu diapresiasi 
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namun persoalan tidak berhenti hanya dengan melakukan ratifikasi 
terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), ada banyak langkah 
yang harus dibenahi untuk memperkuat perlindungan terhadap para 
penyandang disabilitas khususnya dalam sistem hukum pidana nasional 

 
Berdasarkan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, yang 
dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang 
mempunyai keterbatasan  fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 
masyarakatnya dapat menemui  hambatan yang menyulitkan untuk 
berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 

 
Kelompok penyandang disabilitas merupakan kelompok khusus yang 
memerlukan perlindungan lebih dari yang lain, maka layak apabila 
kejahatan/tindak pidana kekerasan terhadap penyandang disabilitas, 
dipandang sebagai kejahatan/tindak pidana khusus pula. Selain itu, 
penanganan kejahatan/tindak kekerasan terhadap kelompok 
penyandang disabilitas memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan 
secara khusus pula dengan aparat penegak hukum yang mempunyai 
pengetahuan mengenai ciri-ciri khusus orang yang termasuk kelompok 
penyandang disabilitas. Para aparat penegak hukum baik polisi, jaksa 
maupun hakim seringkali tidak memiliki kepekaan atas kebutuhan 
khusus penyandang disabilitas. 

Penetapan peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang 
mengatur pemidanaan kejahatan/tindak pidana kekerasan terhadap 
orang yang termasuk kelompok penyandang disabilitas merupakan salah 
satu perwujudan pemberian perlindungan yang lebih (dari yang lain), 
sebagaimana diamanatkan oleh UU 39/1999 tentang HAM (Pasal 5 Ayat 
(3)). 
 

B. Pasal-Pasal R KUHP yang Beririsan dengan Hak Penyandang 
Disabilitas 

Ada dua aspek penting Dalam RKUHP 2015 terkait dengan disabilitas1, 
yang pertama adalah mengenai sejauh mana aturan terkait kesalahan 
dalam hal pelaku disabilitas, khususnya disabiitas mental dan yang 
kedua apakah R KUHP mengatur tindak pidana yang diarahkan bagi 
korban disabilitas. R KUHP telah mengatur mengenai hal pertama dalam 
Pasal 41 dan 42. Namun untuk hal yang kedua, terlihat R KUHP belum 
menjangkau2  

RUU KUHP Dalam Paragraf 4 Kemampuan Bertanggung Jawab,  
menyatakan: 

                                                           
1
 Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamillah, Aspek - Aspek Criminal Justice 

Bagi Penyandang Disabilitas; ICJR, 2015, hal 23. 
2
 ibid 
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Pasal 41 
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita 
gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental 
lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi 
dapat dikenakan tindakan. 

Pasal 42 
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat 
dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, 
retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat diku-
rangi atau dikenakan tindakan 

Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas merupakan 
substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan 
tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide 
keseimbangan, antara adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas 
culpabilitas/asas geen straf zonder schuld) yang merupakan asas 
kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (principle of legality) 
yang merupakan asas kemasyarakatan.3 

Dalam Ilmu Hukum pidana, kesalahan (schuld) menjadi salah satu 
perhatian utama. Kesalahan adalah syarat adanya seseorang dipidana.4 
Sedangkan kemampuan bertanggungjawab tidak dapat diterima sebagai 
syarat umum untuk menetapkan dapat tidaknya pelaku dikenakan sanksi 
pidana. Penetapan mampu atau tidaknya seseorang dimintai 
pertanggungjawaban, akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi 
sosial yang ada termasuk sifat dan konteks dari tindak pidana yang 
secara konkret dilakukan,5khususnya. 

Masalah dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana 
(karena melakukan tindak pidana), merupakan hal penting agar seorang 
itu dapat dipidana. Penormaan tujuan pidana, pedoman pemidanaan 
dan pedoman penjatuhan pidana penjara, yang telah pula diadopsi 
dalam RUU KUHP, out of court settlement yang semakin mendesak 
untuk diperkenalkan dalam RUU KUHAP, atau prinsip restorative justice 
yang telah pula diintrodusir dalam sistem peradilan pidana anak (UU No. 
11 Tahun 2012), menyebabkan terdapat hal-hal lain yang harus 
dipertimbangkan hakim ketika akan menjatuhkan pidana, termasuk 
menjatuhkan pidana penjara. Artinya, “dapat dipertanggungjawabkan” 
dalam hukum pidana, karena satu dan lain hal “dapat tidak dijatuhi 
pidana”.6Sementara itu, menurut Utrecht, kemampuan bertanggung 
jawab (toerekeningsvatbaarheid) itu meliputi: 7 

                                                           
3
Ibid, Hlm. 34 

4
Chairul Huda, Perkembangan Terakhir Korelasi Antara Pertanggungjawaban Pidana Dan 

Penjatuhan Pidana, lihat : http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/ 
5
Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP 

Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
2003, hlm. 190 
6
Chairul Huda, Ibid. 

7
E. Utrecht, Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya: PustakaTinta Mas, 1994, 

hlm. 293. 

http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/06/perkembangan-terakhir-korelasi-antara.html
http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/06/perkembangan-terakhir-korelasi-antara.html
http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/
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a. Suatu kemampuan berfikir (psikis) pada pembuat yang 
memungkinkan pembuat menguasai fikirannya dan menentukan 
kehendaknya 

b. Pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya 
c. Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 

pendapatnya 

Kemampuan berfikir ini terdapat pada orang-orang cukup mampu 
menginsyafi perbuatannya. Berkaitan dengan kondisi khusus/ 
kemampuan berfikir yang melekat pada beberapa ragam penyandang 
disabilitas selama ini, dalam aspek criminal justice mudah sekali 
mempersamakan antar satu ragam penyandang disabilitas yang satu 
dengan ragam penyandang disabilitas lainnya, meskipun kita ketahui 
bersama bahwa kebutuhan dan treatment tiap-tiap bentuk disabilitas itu 
dapat berbeda-beda.  

Seperti dalam KUHP dikemukakan bahwa orang yang melakukan 
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena 
jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, 
maka terdakwa tidak boleh dihukum.8  

Pelaku tindak pidana yang diputus tidak mampu dimintakan 
pertanggungjawaban akan sekaligus dianggap tidak dapat dikenai sanksi 
pidana. Karena itu pelaku demikian akan diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum. Disamping itu ukuran yang digunakan untuk 
menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang 
tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki kesalahan saja yang dapat 
diminta pertanggungjawaban pidananya.  

Khususnya dalam konteks penyandang disabilitas, kemampuan 
bertanggungjawab tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan 
psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional. Jika ternyata dalam hasil 
pemeriksaan tersebut, penyandang disabilitas dapat dikatakan mampu 
dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka pertanggung 
jawaban pidana tetap dapat melekat pada penyandang disabilitas 
tersebut. 

Adapun mengenai ketidakcakapan hukum seorang penyandang 
disabilitas berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) UU Penyandang 
Disabilitas menyebutkan bahwa ketidakcakapan hukum Penyandang 
Disabilitas hanya dapat dinyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan 
Negeri yang permohonannya didasarkan alasan yang jelas dan wajib 
melampirkan bukti dari psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional. 
 
Pasal 34 Penyandang Disabilitas 
(1) Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan 

Penetapan Pengadilan Negeri.  

                                                           
8
Ibid, hlm. 294 
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(2) Penetapan pengadilan negeri mengenai ketidakcakapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan 
kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas. 

(3) Permohonan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) didasarkan alasan yang jelas dan wajib melampirkan 
bukti dari psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional. 

(4) Bukti yang disampaikan oleh pemohon dilakukan penilaian yang 
dilakukan tim independen yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan 
negeri.  

(5) Tim independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memiliki 
kompetensi dan tidak memihak. 

(6) Tim independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri 
dari petugas pengadilan, petugas kesehatan, dan organisasi 
penyandang disabilitas yang bertugas untuk menilai ketidakcakapan 
Penyandang Disabilitas yang dimohonkan. 

(7) Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim independen dilaporkan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

(8) Ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan berdasarkan 
penilaian yang dilakukan tim independen dengan memperhatikan: 
a.  penghormatan terhadap hak, kehendak, dan pilihan penyandang 

disabilitas; 
b.  keadaan penyandang disabilitas; 
c.  kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas; dan 
d.  konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya 

RUU KUHP Dalam Paragraf 4 Kemampuan Bertanggung Jawab,  
menyatakan: 

Pasal 41 
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita 
gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental 
lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi 
dapat dikenakan tindakan. 

 
Pasal 42 
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat 
dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, 
retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat diku-
rangi atau dikenakan tindakan 

Menurut penjelasannya, Setiap orang yang melakukan tindak pidana 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena hal-hal yang 
disebutkan dalam ketentuan ini, tidak dipidana. Kepada pembuat tindak 
pidananya dikenakan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
1029.  

                                                           
9
 Jika dilihat maksud dari penjelasan pasal 41 yang di hubungkan dengan pasal 102 R 

KUHP kelihatannya untuk pengenaan pasal 41 akan di hubungkan dengan kewajiban  
adat?, Pasal 102 yakni:  (1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat 
dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. (2) Pemenuhan 
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Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab 
yang menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat 
membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak 
diperbolehkan. Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab, keadaan 
akal pembuat tindak pidana tidak  berfungsi normal.  Tidak normalnya 
fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang 
mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak 
pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab 
tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untuk dapat 
menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, hakim 
tidak boleh mengandalkan kemampuan berpikir dirinya sendiri. Untuk 
itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat 
menjelaskan hal tersebut, sehingga pembuat tindak pidana dipandang 
atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Perumusan 
ketentuan dalam Pasal ini bersifat deskriptif normatif yaitu 
menyebutkan sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya 
perbuatan tersebut kepada pembuat tindak pidananya dan menentukan 
pula akibatnya yaitu tidak mampu bertanggung jawab.10 

Menurut rancangan yang dimaksud dengan “gangguan jiwa atau 
penyakit jiwa” adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yang 
menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Melakukan tindak 
pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berarti:  a. Tidak 
mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar; b.  tidak mampu untuk 
mengarahkan kemauannya; atau c. tidak mampu untuk memahami dan 
menginsyafi sifat melawan hukum dari tindakannya. Sedangkan Yang 
dimaksud dengan “retardasi mental” adalah suatu keadaan yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut:  a. fungsi intelektual umum berada di 
bawah rata-rata yang cukup berarti; b. Tidak mampu memenuhi norma 
berdikari dan tanggung jawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan 
budaya; dan c. mulai timbul di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. 

Kriteria tersebut tidak bersifat mutlak, untuk itu para ahli ilmu jiwa 
kedokteran perlu dimintakan pertimbangan sesuai dengan 
perkembangan disiplin ilmu yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan 
“tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan yang sadar” adalah 
ketidakmampuan mental seseorang untuk membentuk kesengajaan 
yang sadar (intentional disability). 
 
Menuut penjelasan Pasal 42 R KUHP, maka yang dimaksudkan dengan 
“kurang dapat dipertanggungjawabkan” adalah ketidakstabilan mental 

                                                                                                                                   
kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, 
jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1). (3) Kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang 
hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding 
dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan  pidana pengganti untuk pidana 
denda, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam 
masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. (4) Pidana pengganti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian. 
10

 Penjelasan Pasal 41 R KUHP 
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pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknya dalam 
rangka pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hal demikian 
pembuat tindak pidana tindak pidana dinilai sebagai kurang mampu 
untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukumnya dari perbuatan 
yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat 
dipidana. Atas perbuatan tersebut pidananya dapat diperingan, namun 
hakim dapat juga hanya menjatuhkan tindakan berupa perawatan di 
rumah sakit jiwa, atau menyerahkan pembuat tindak pidana tindak 
pidana kepada pemerintah untuk diambil tindakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.11 

Aspek kesalahan bagi disabilitas antar kedua RUU ini sebaiknya di 
harmonisasi lebih baik, kedua rancangan menitikberatkan unsur 
kesalahan akan dibuktikan di persidangan sesuai dengan hasil 
pemeriksaan ahli. Namun syarat-syarat dan indikator ketidakmampuan 
bertanggung jawab maupun yang dapat bertanggyng jawab belum 
singkron antar dua rancangan. 

 
C. Tindak Pidana terkait Disabilitas 

Dalam RUU Disabilitas Ketentuan Pidana yang termuat dalam Pasal 231-
246 RUU ini merujuk upaya kriminalisasi pada setiap orang yang 
melakukan tekanan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas 
terkait hak milik, hak dalam pekerjaan, hak atas perlakuan tenaga medis 
yang adil, hak berpolitik, hak kemudahan akses, hak hidup, hak 
bertempat tinggal, hak bersekolah, hak untuk tidak dipasung, dikurung 
atau disakiti bagian tubuh lainnya, hak untuk tidak dilecehkan secara 
seksual, direndahkan martabatnya dimuka umum, dan memanfaatkan 
ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk melakukan tindak 
pidana.  Sedangkan R KUHP 2015 belum menjangkau pengaturan seperti 
UU Disabilitas.  

Berikut Ketentuan Pidana yang diatur dalam RUU Penyandang 
Disabilitas, yakni : 

Pasal 231 
“Setiap Orang tanpa mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21412 melakukan tindakan yang 
berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak 
kepemilikan Penyandang Disabilitas dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).” 
 
 
 

                                                           
11

 Penjelasan Pasal 42 R KUHP 
12

Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak 
kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).  
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Pasal 232 
“Pemberi kerja yang tidak melindungi Penyandang Disabilitas dari 
kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2)13 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 
 
Pasal 233 
“Tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis dan pengobatan 
bagi Penyandang Disabilitas tanpa mendapatkan persetujuan langsung 
atau tertulis dari Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21514 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 
 
Pasal 234 
“Setiap orang yang menghalangi atau menghilangkan hak Penyandang 
Disabilitas untuk memilih dan dipilih sebagai pejabat publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21615  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 
 
Pasal 235 
“Setiap orang yang meletakan obyek apapun pada jalur pemandu dan 
ubin peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21716 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.” 
 
Pasal 236 
(1) “Setiap orang yang melakukan tindakan pemasungan terhadap 

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat 
(1)17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

(2) Setiap orang yang menyuruh dan/atau mengusulkan pemasungan 
terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 210 ayat (2)18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun.” 

                                                           
13

Dalam RUU Penyandang Disabilitas edisi Agustus 2015, tidak ditemukan adanya 
redaksional “Pasal 59 ayat (2).” Namun, Pasal 59 ayat (2) dapat ditemukan pada RUU 
Penyandang Disabilitas edisi Maret 2015, yang berbunyi, “Balai latihan kerja yang 
dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan aksesibel.” 
14

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilarang melakukan 
tindakan medis, pengobatan dan pemasangan alat kontrasepsi bagi Penyandang 
Disabilitas tanpa mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari Penyandang 
Disabilitas. 
15

Pasal 216 Ayat (1) Setiap orang dilarang menghalangi hak Penyandang Disabilitas untuk 
memilih pejabat publik. Dan ayat (2) Setiap orang dilarang menghalangi atau 
menghilangkan hak Penyandang Disabilitas untuk dipilih sebagai pejabat publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. 
16

Setiap orang dilarang meletakan obyek apapun pada jalur pemandu dan ubin 
peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. 
17

Setiap orang dilarang melakukan pemasungan terhadap Penyandang Disabilitas. 
18

Pasal 210 ayat (2) yang terdapat dalam Pasal 236 RUU Penyandang Disabilitas edisi 
Agustus 2015 ini, kemungkinan besar terjadi salah penulisan bunyi pasal. Hal ini 
disebabkan antara isi bunyi pasal, pasal sebelum dan sesudahnya, lalu penyebutan Pasal 
210 dalam konteks pasal ini sangat tidak berhubungan permasalahan “Pemasungan.” 
Sementara itu, pasal yang berhubungan dengan menyuruh melakukan pemasungan 
adalah Pasal 218 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menyuruh dan/atau 
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Pasal 237 
“Tenaga kesehatan dan petugas layanan habilitasi dan rehabilitasi yang 
melakukan tindakan kekerasan dan/atau tindakan lain yang 
merendahkan martabat Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21919 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun.” 
 
Pasal 238 
“Setiap orang yang menghalangi  Penyandang Disabilitas untuk memilih 
tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22020  dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.” 
 
Pasal 239 
“Setiap orang yang menyuruh Penyandang Disabilitas untuk melakukan 
tindak pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
22121 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 
 
Pasal 240 
“Setiap orang yang menghasut Penyandang Disabilitas untuk melakukan 
tindak pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
22222 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 
 
Pasal 241 
“Setiap orang yang menghalangi dan/atau melarang Penyang Disabilitas 
untuk bersekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22323 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.” 
 
Pasal 242 
“Setiap orang yang memukul atau tindakan lain yang menyakiti bagian 
tubuh, mengikat dan/atau merantai, mengurung, dan menelantarkan 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 24 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 
 
 

                                                                                                                                   
mengusulkan pemasungan terhadap Penyandang Disabilitas” dan bukan Pasal 210 ayat 
(2) RUU Penyandang Disabilitas edisi Agustus 2015. 
19

Tenaga Kesehatan dan petugas layanan rehabilitasi dan habilitasi dilarang melakukan 
tindakan kekerasan dan/atau tindakan lain yang merendahkan martabat Penyandang 
Disabilitas.  
20

Setiap orang dilarang menghalang-halangi Penyandang Disabilitas untuk memilih 
tempat tinggal. 
21

Setiap orang dilarang menyuruh Penyandang Disabilitas untuk melakukan tindak 
pelanggaran atau kejahatan 
22

Setiap orang dilarang menghasut Penyandang Disabilitas untuk melakukan tindak 
pelanggaran atau kejahatan. 
23

Setiap orang dilarang menghalangi Penyandang Disabilitas untuk bersekolah. 
24

Setiap orang dilarang memukul atau tindakan lain yang menyakiti bagian tubuh, 
menggunduli, memperkosa, melecehkan secara seksual, mengikat/merantai, 
mengurung, menjemur, melantarkan, berkata kasar, menghina, mengancam, 
memandikan di tempat umum atau tindakan lain yang merendahkan harkat dan 
martabat Penyandang Disabilitas. 
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Pasal 243 
“Setiap orang yang menggunduli, menjemur, berkata kasar, menghina, 
mengancam, memandikan di tempat umum yang merendahkan harkat 
dan martabat Penyandang Disabilitas dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun.” 

Pasal 244 
“Setiap orang yang melecehkan secara seksual dan/atau memperkosa 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 25 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.” 

Pasal 245 
“Setiap orang yang mengedarkan karya seni atau membuat pertunjukan 
yang terbukti merendahkan martabat dan identitas diri Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22626 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 

Pasal 246 
“Setiap orang yang memberitakan maupun menyiarkan segala bentuk 
acara yang bersifat menghina dan atau tindakan lainnya yang 
merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22727  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 

Rencana pengaturan tindak pidana terkait disabilitas diatas perlu 
disambut secara positif, namun setelah RUU Penyandang Disabilitas 
tersebut disahkan pada tanggal 15 April 2016 menjadi UU No. 18 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa pasal 
mengenai ketentuan pidana dalam RUU Penyandang Disabilitas tersebut 
yang dihilangkan. Karena dari 16 pasal ketentuan pidana dalam RUU 
Penyandang Disabilitas diatas, hanya menyisakan 2 pasal ketentuan 
pidana dalam UU No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 
bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : 

Pasal 144 
Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada 
bertambah, berkurang, atau hilangnya hak  kepemilikan Penyandang 
Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 28  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

                                                           
25

Idem. 
26

Setiap orang dilarang mengedarkan karya seni atau membuat pertunjukan yang 
terbukti merendahkan martabat dan identitas diri Penyandang Disabilitas. 
27

Setiap orang dilarang untuk melakukan pemberitaan maupun menyiarkan segala 
bentuk acara yang bersifat menghina dan atau tindakan lainnya yang merendahkan 
harkat dan martabat Penyandang Disabilitas. 
28

 Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang,atau hilangnya 
hakkepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan 
negeri. 
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Pasal 145 
Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang 
Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 
14329 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Pasal pemberatan ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan 
pelecehan serta pemerkosaan pada penyandang disabilitas sebagaimana 
Pasal 244 RUU Penyandang Disabilitas sama sekali dihapuskan dalam UU 
Penyandang Disabilitas yang telah disahkan. Padahal pasal ini 
merupakan pasal krusial yang seharusnya diperhatikan negara dalam 
melindungi dan memenuhi kebutuhan khusus warga negaranya yang 
rentan karena menyandang disabilitas. Berangkat dari masih lemahnya 
UU Penyandang Disabilitas tersebut pula, sebaiknya perumusan undang-
undang ini di harmonisasikan dengan ketentuan RKUHP, terutama 
terkait dengan tindak pidana penghinaan, diskriminasi golongan 
disabilitas dan lain-lain, kecuali terkait tindak pidana disabilitas yang 
masuk kategori pidana administrasi. 

D. Rekomendasi 
 
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pentingnya perlindungan 
terhadap hak kelompok penyandang disabilitas serta penjabaran 
mengenai pasal-pasal yang beririsan dengan kelompok penyandang 
disabilitas, maka berikut ini adalah rumusan mengenai rekomendasi 
untuk RKUHP demi tercapainya perlindungan terhadap kelompok 
penyandang disabilitas:  

                                                           
29

 Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas 
untuk mendapatkan : 

a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; 
b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11; 
c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;  
d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; 
e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; 
f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 
g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; 
h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 
i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; 
j. hak Pelayanan Publiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; 
k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; 
l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 
m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; 
n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23; 
o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24; 
p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;  
q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan 
r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikanjaminan dan 

Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama 
dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 
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1. Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku non-disabilitas 

terhadap korban disabilitas maka ancaman hukuman ditambah 
30 persen. Namun apabila pelaku dan korban sama-sama 
disabilitas maka hukuman sama dengan masyarakat lainnya.  

2. Pasal 56 ayat (1) supaya ditambah huruf l yang berbunyi: 
“Kondisi fisik dan/atau mental termasuk kesehatan, umur, 
dan/atau apakah pelaku tndak pidana adalah penyandang 
disabilitas.” 

3. Pasal 88 ayat (2) supaya ditambah huruf h yang berbunyi: 
“kondisi terdakwa yang termasuk kelompok rentan.” serta 
ditambahkan pula penjelasan terhadapnya yang berbunyi: 
“Kelompok rentan dalam ketentuan ini meliputi perempuan, 
penyandang disabilitas, orang lanjut usia.” 

4. Tetap menjunjung tinggi hak penyandang disabilitas dengan 
tidak memangkas kecakapan mereka sebagai subyek hukum, 
namun lebih dengan mengedepankan pemenuhan reasonable 
accommodation. Terhadap para penyandang disabilitas 
seharusnya mengedepankan pendekatan supportive decision 
making, dan bukannya substitute decision making seperti 
pengampuan. Maka semua penyandang disabilitas harus 
dianggap cakap hukum. 

5. Jangan ada hukuman yang memerintahkan supaya pelaku 
disabilitas ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa karena hal tersebut 
akan melanggar hak penyandang disabilitas untuk memutuskan 
sendiri apakah ia hendak berobat atau tidak (informed consent). 
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Profil ICJR 
 

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga 
kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum 
pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada 
umumnya di Indonesia. 

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi 
saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke 
arah yang demokratis.  Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana 
lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain 
digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi 
dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke 
arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan 
menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam 
rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa 
transisi saat ini. 

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha 
yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru 
itu.  Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan 
hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana 
seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam 
kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak 
asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar 
apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi 
sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi 
manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan 
proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. 

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem 
peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan 
saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. 
Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa 
mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam 
konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan 
secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem 
peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR 

 

Sekretariat 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 
Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 
Indonesia - 12510 
Phone/Fax. (+62 21) 7945455 
E-mail: infoicjr@icjr.or.id 
Website: www.icjr.or.id 

http://www.icjr.or.id/
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Profil LBH Jakarta 
 

Lembaga Bantuan Hukum (disingkat LBH) Jakarta, atau disebut LBH 
Jakarta, adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang berada di bawah 
naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). LBH 
Jakarta merupakan lembaga bantuan hukum terbesar di Indonesia, yang 
memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin, buta hukum dan 
tertindas.  
 
Bukan hanya sekedar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada masyarakat tidak mampu, namun juga membela tanpa 
membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, keyakinan politik telah 
menjadi prinsip utama LBH Jakarta yang dipegang secara teguh. LBH 
Jakarta tidak hanya menjadi pembela dibidang hukum saja, namun 
memadukan dengan gerakan pemberdayaan rakyat. Konsep pembelaan 
dan pemberdayaan masyarakat tersebut oleh Prof. Paul Moedikdo 
Moeliono dinamakan sebagai gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) 
yang kemudian identik dengan LBH Jakarta. 
 
Fokus Kerja  
Terdapat 4 bidang yang menjadi fokus kerja LBH Jakarta, yaitu: 
a. Perburuhan 

Meliputi: hak atas upah yang layak, hubungan kerja, kepegawaian, 
hak berserikat, kriminalisasi buruh, dll.  

b. Perkotaan Masyarakat Urban 
Meliputi: hak atas tanah dan tempat tinggal, hak usaha dan 
ekonomi, hak pendidikan, hak kesehatan, hak lingkungan, hak 
penanggulangan bencana, hak atas identitas, dan hak atas 
pelayanan publik, dll. 

c. Peradilan yang Adil dan Jujur 
Meliputi: hak mendapatkan akses bantuan hukum, hak atas 
kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, hak atas 
kepemilikan yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang 
oleh siapapun, hak bebas dari siksaan dan perlakuan tidak 
manusiawi, dll. 

d. Minoritas dan Kelompok Rentan 
Meliputi: hak atas kebebasan berpikir berkeyakinan dan beragama, 
pencari suaka, hak anak, hak perempuan, LGBT, dll.  

 

Kantor LBH Jakarta : 

LBH Jakarta | Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377 | email: 
lbhjakarta@bantuanhukum.or.id 

http://www.bantuanhukum.or.id/web/category/advokasi-kebijakan/perkotaan-masyarakat-urban/
http://www.bantuanhukum.or.id/web/category/advokasi-kebijakan/peradilan-yang-adil/
http://www.bantuanhukum.or.id/web/category/advokasi-kebijakan/minoritas-kelompok-rentan/
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Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh 
organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, 
untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang 
dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana 
dan Hak Asasi Manusia. 

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk 
mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. 
Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) 
mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang 
berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam 
proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan 
pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. 
Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan 
delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi 
manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan 
anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan 
dan sumber daya alam dan kebebasan beragama. 

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi 
Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional 
dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi 
KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, 
sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di 
Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP. 

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh 
Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik 
untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di 
Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) 
Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja 
tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan 
berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi 
seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas 
Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain 
yang berkaitan dengan RKUHP. 

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. 
Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah 
memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. 
Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalah dalam RUU KUHP yang 
saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah danDPR. Aliansi akan 
terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk 
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memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang 
diharapkan. 

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka 
bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia. 

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah Elsam, 
ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, 
HuMA, Wahid Institute,  LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, 
Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, 
ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT. 

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 
Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 
Phone/Fax. (+62 21) 7945455 
Email: infoicjr@icjr.or.id   
http://icjr.or.id | @icjrid 
 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 
Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 
Indonesia, 12510 
Phome/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519 
Email: office@elsam.or.id 
Laman: www.elsam.or.id 
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