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KATA PENGANTAR
Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih sering digunakan sebagai alat untuk menopang
kekuasaan yang otoriter dan anti terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan proses tumbuh dan
berkembangnya demokrasi, orientasi dan instrumentasi hukum pidana harus didorong perubahannya
menjadi alat yang dapat digunakan untuk menopang bekerjanya sistem politik yang demokratis dan
menghormati hak asasi manusia.
Untuk itu diperlukan usaha yang terencana dan sistematis untuk mendukung terciptanya hukum pidana
dan sistem peradilan pidana yang ramah terhadap hak asasi manusia. Suatu grand design bagi reformasi
sistem peradilan pidana dan hukum pidana harus mulai diprakarsai.
Sejak dibentuk pada 2007, Insitute for Criminal Justice Reform (ICJR) selalu berusaha melakukan
berbagai inisiatif atau prakarsa yang diperlukan dalam mendorong advokasi pembaharuan hukum
pidana dan pembaharuan sistem peradilan pidana yang ramah terhadap hak asasi manusia. Salah
satunya dengan cara melakukan monitoring, pencatatan, dan analisis terhadap proses perkembangan
pembaharuan hukum di sektor pidana di Indonesia.
Laporan yang ada saat ini adalah laporan publik kedua yang dipersembahkan oleh ICJR kepada
masyarakat luas. Secara umum, laporan ini merupakan rekaman dan catatan ICJR terhadap
perkembangan pembaharuan hukum di sektor pidana di Indonesia selama tahun 2016.
Disusun secara tematik, sesuai tema yang menjadi misi utama dari seluruh aktivitas ICJR pada 2016,
laporan ini juga dilengkapi dengan rekomendasi dari ICJR terhadap proses reformasi hukum di sektor
pidana.
Akhir kata, selamat membaca.

Jakarta, Juni 2017
Institute for Criminal Justice Reform

Supriyadi Widodo Eddyono
Direktur Eksekutif
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BAB I
PENGANTAR SITUASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA 2016
1.1.

Melihat Situasi Kebijakan Pidana dalam Berbagai Isu

Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, mengamati situasi umum kebijakan Hukum Pidana Indonesia
berdasarkan empat sub tema yakni: Pertama bagaimana Implementasi dan Kebijakan Pemidanaan di
Indonesia selama kurun waktu satu tahun di tahun 2016. Kedua adalah melihat situasi Kebijakan Pidana
dalam berbagai Isu. Ketiga Situasi Hukum Acara Peradilan Pidana, keempat Kebijakan dan Implementasi
Hak Saksi dan Korban di Indonesia dan Kelima adalah Kebijakan dan Implementasi Hak Saksi dan Korban
di Indonesia. Beberapa paparan singkat akan dipaparkan di bawah ini.

1.2.

Implementasi dan Kebijakan Pemidanaan

Implementasi dan Kebijakan Pemidanaan dapat dilhat dari beberapa isu yang mengemuka di
tahun 2016 yakni soal Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, Praktek Hukuman Mati,
Peningkatan Hukuman Cambuk dalam Implementasi Qanun Jinayat, munculnya Hukuman Kebiri Kimia
(Chemical Castration) dan problem remisi, dimana ada rencana memudahkan remisi bagi terpidana
Korupsi dalam Revisi PP 99 Tahun 2012, sebagai salah satu obat manjur untuk mengurangi kepadatan
penjara.
Terkait soal Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Kerusuhan Lapas masih
menjadi sorotan di Tahun 2016. Berdasarkan pemantauan ICJR, setidaknya terdapat 8 (delapan)
persitiwa kerusuhan Lapas yang terjadi sepanjang 2016. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya
permasalahan di lapas-lapas maupun rutan-rutan Indonesia, sudah mengalami situasi yang
mengkhawatirkan. Masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan penghuni dan overcrowding
(krisis akibat kelebihan penghuni) yang dialami sebagian besar Lapas Indonesia.
Kebijakan Pemidanaan juga dilihat dari masih berjalannya Praktek Hukuman Mati. Di tahun 2016
Jaksa Agung kembali melakukan Eksekusi Mati Gelombang III di Indonesia dan masih menyisakan
masalah terkait proses pengadilan yang adil bagi para terpidana mati. Dalam beberapa kasus terdapat
situasi yang mengingkari prinsip pengadilan yang adil atau fair trial. Sebagai contoh bagaimana
Mahkamah Agung menentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait norma pembatasan Peninjauan
Kembali (PK), hanya untuk memperlancar eksekusi mati.
Kebijakan Pemidanaan juga dilihat dari Peningkatan Hukuman Cambuk dalam Implementasi
Qanun Jinayat di di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) atau Aceh, yakni Qanun nomor 6 tahun 2014
tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) yang telah dilaksanakan lebih dari satu tahun setelah secara
resmi diberlakukan pada Oktober 2015. Di tahun 2016 menurut Data Monitoring Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR) sepanjang 2016, Mahkamah Syar’iah Aceh paling tidak telah memutuskan 301
1

putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Dalam Monitoring, sepanjang
2016 (sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana yang telah di eksekusi cambuk
di seluruh wilayah Aceh.
Kebijakan pemidanaan juga dapat dikritisi Munculnya Hukuman Kebiri Kimia (Chemical
Castration). Pemerintah mengeluarkan perintah untuk merevisi kembali UU No UU Nomor 35 Tahun
2014 lewat Perppu. Salah satu maksud pemerintah menerbitkan Perppu ini adalah memperberat pidana
bagi pelaku untuk mendorong efek jera dari pelaku dan mencegah calon pelaku.
Problem Kebijakan pemidanaan juga terlihat rencana memudahkan remisi bagi terpidana Korupsi
dalam Revisi PP 99 Tahun 2012 Pada 2016 Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham) berupaya melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara
Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakat (atau sering disebut sebagai PP 99), tujuannya membuka
ruang remisi lebih besar untuk memperkecil angka kelebihan penghuni. (ICJR) pada dasarnya sepakat
dengan niat tersebut benar bahwa PP 99 harus direvisi secepat mungkin. Tentunya dalam cakupan yang
lebih komprehensif. Disamping itu pandangan ini didasarkan atas konteks harm reduction (pengurangan
dampak buruk) bari pengguna dan pecandu narkotika.

1.3.

Situasi Penggunaan Instrumen Hukum Pidana Dalam Perkara Perkara Tertentu

Situasi penggunaan Instrumen Hukum Pidana dalam Perkara tertentu dapat dilihat dari isu upaya
mendorong overkriminalisasi dalam Tindak Pidana Susila di Indonesia, meningkatnya penggunaan
hukum defamasi (pidana penghinaan) dan kembalinya penggunaan pasal-pasal makar.
Upaya Mendorong Overkriminalisasi dalam Tindak Pidana Susila di Indonesia dapat dilihat dari
kasus yang ada di mahkamah Konstitusi. Pada semester kedua tahun 2016, Mahkamah Konstitusi (MK)
memeriksa Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal
292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar
IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk. Dalam permohonan tersebut, khususnya Pasal 284 (Tentang Zina)
dan Pasal 292 (Larangan perbuatan cabul sesama jenis dengan anak), pemohon meminta agar MK
memutus pasal-pasal tersebut tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai perluasan Zina untuk Pasal 284,
yakni tidak perlu ada unsur salah satu orang yang berbuat Zina sedang dalam ikatan perkawinan dan
tidak perlu ada aduan. Serta untuk Pasal 292, Pemohon meminta dihapuskannya frasa “anak” sehingga
semua jenis perbuatan cabul “sesama jenis” dapat dipidana. Apabila permohonan akan berpotensi
menghadapi krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over criminalization), yaitu banyaknya atau
melimpahnya perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Selain di Mahkamah Konstitusi perluasan
delik Zina ini sesungguhnya juga terakomodir dalam perubahan KUHP yang saat ini di bahas di DPR.
Meningkatnya Penggunaan Hukum Defamasi Pidana (Penghinaan). Di tahun 2016 terlihat Makin
tingginya Korban penggunaan pasal-pasal penghinaan di internet yang menjadi focus ICJR, ini terbukti
dari data rekap cyber crime di mabes Polri Peningkatan penggunaan pasal-pasal defamasi yang paling
signifikan di tahun 2016. Tren Penggunaan Pidana Hate Speech juga mulai meningkat di tahun 2016. Di
penghujung tahun 2016, Pasal ini digunakan dalam kasus dugaan penyebar kebencian berbasis agama.
Di tahun 2016 terlihat potensi kembalinya penggunaan Pasal-Pasal Makar dalam berbagai kasus.
Aparat penegak hukum kembali menyasar berbagai pihak dengan menggunakan pasal-pasal makar. ICJR
mengkhawatirkan situasi ini karena “penafsiran tertentu” atas pasal-pasal makar gampang disalah
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gunakan untuk tuduhan perbuatan-perbuatan yang semakin luas kategorinya. Di sisi lain minimnya
pembahasan pasal makar dalam RKUHP yang dilakukan oleh DPR di tahun 2016.

1.4.

Situasi Hukum Acara Peradilan Pidana 2016

Situasi Hukum Acara Peradilan Pidana 2016 dapat dilihat dari masih mengemukan praktek
penyiksaan dalam penegakan hukum, masih gamangnya Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana
Anak (juvenile court), prosedur penyadapan dalam hukum acara pidana yang belum baku, mekanisme
praperadilan dan kebijakan baru dalam Perma 4 tahun 2016 dan problem peninjauan kembali dalam
SEMA No 7 Tahun 2014.
Praktek Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Indonesia pada 2016 masih belum berhasil melakukan
pencegahan dan penanganan atas kasus-kasus penyiksaan, termasuk lemahnya sistem hukum melawan
praktek penyiksaan. Sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia bahkan lalai melaporkan situasi dan
perkembangan pencegahan penyiksaan di Indonesia ke forum PBB yang jatuh tempo sejak 2011. Dalam
catatan ICJR, sepanjang 2016, terjadi 19 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan. Dari 19 Kasus tersebut, 4 tersangka meninggal dunia
diduga akibat penyiksaan. Pelaku penyiksaan masih didominasi oleh Kepolisian, disusul oleh TNI dan
Sipir Lembaga Pemasyarakatan. Sejalan dengan itu, maka mayoritas penyiksaan terjadi di kantor-kantor
Polisi dan tempat penahanan atau pada saat melakukan proses penyidikan.
Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile Court) walaupun sudah empat
tahun berlalu sejak disahkan UU SPPA pada 30 Juli 2012, ternyata tantangan implementasi SPPA mulai
terbukti. Regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini memang tak kunjung diselesaikan.
implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan
adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak.
Prosedur Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia juga belum baik. Di tahun 2016,
Mahkamah Konstitusi (MK) telah merevisi ketentuan penyadapan berdasarkan Putusan No. 20/PUUXIV/2016 tertanggal 7 September 2016 terkait dengan Pasal tentang Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan
Pasal 44 huruf b UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal
26A UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dibutuhkan pengaturan kembali tentang kedudukan bukti
elektronik dan prosedur perolehannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Putusan MK maupun
UU ITE pasca revisi masih menyamakan pengertian intersepsi, penyadapan, dan perekaman (elektronik)
seperti UU ITE sebelum revisi.
Isu Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana juga mengemuka dengan Lahirnya
Perma No 13 tahun 2016 dan tantangannya pada akhir tahun 2016. Mahkamah Agung (MA) akhirnya
menerbitkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh
Korporasi. Perma ini kemudian disahkan oleh pemerintah lewat Kemenkumham tanggal 29 desember
2016. Dengan lahirnya Perma ini maka ada regulasi baru yang mengisi kekosongan penanganan perkara
pidana terkait korporasi. Instititute for Criminal Justiuce Reform (ICJR) sangat mendukung langkahlangkah dalam mengatur tata cara penegakan hukum terkait pertanggungjawaban korporasi dalam
pengadilan pidana. Kekosongan regulasi ini jelas mengakibatkan munculnya tantangan dalam
memeriksa perkara pidana Korporasi.
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Situasi hukum acara pidana juga menyoroti mekanisme Praperadilan dan Kebijakan Baru dalam
Perma 4 Tahun 2016 tentang Praperadilan. Sejak 18 April 2016 Mahkamah Agung (MA) telah
mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan
Praperadilan. Dengan terbitnya Perma ini, maka mengajukan PK atas putusan perkara praperadilan kini
dilarang. Perma larangan PK perkara praperadilan ini menjadikan setiap perkara praperadilan tidak bisa
diajukan kasasi, PK, termasuk banding. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat Mahkamah
Agung dalam Perma telah mencoba menjaga kesatuan hukum dalam menghadapi perkembangan
hukum mengenai praperadilan. Namun Perma ini belum cukup komprehensif dalam mengatur soal
Praperadilan. Perma Praperadilan ini seharusnya mengakomodir seluruh masalah Praperadilan termasuk
kondisi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
Demikian pula soal Peninjauan kembali (PK). Problem Peninjauan Kembali dalam SEMA No 7
Tahun 2014. Di tahun 2016 Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan dua putusan yang
menghilangkan pembatasan Peninjauan Kembali kasus Pidana, yaitu Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015
dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015. Dua putusan ini mengukuhkan kembali putusan MK No. 34/PUUXI/2013, tanggal 6 Maret 2014 dan menggugurkan dasar hukum Pembatasan SEMA No 7 Tahun 2014
yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti
baru hanya dapat diajukan satu kali. Menurut ICJR Pengaturan pembatasan PK melalui SEMA tidak tepat,
selain pada dasarnya SEMA 7 Tahun 2014 ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi,
ternyata MA juga telah menggunakan pertimbangan dengan Pasal dalam Undang – Undang yang telah
dinyatakan tidak belaku sepanjang terkait dengan pembatasan PK lebih dari satu kali dalam kasus Pidana
melalui Putusan MK (Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015). Atas
dasar itu, maka menurut ICJR, MA harus segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014.

1.5.

Situasi Legislasi dan Kebijakan Hukum Pidana

Situasi Legislasi dan Kebijakan Hukum Pidana 2016 dapat dilihat dari Legislasi dan Kebijakan
Hukum Pidana 2016 yang di bahas di DPR dan inisiatif-inisiatif untuk regulasi pidana lainnya yakni
Pembahasan Pembahasan R KUHP, Pembahasan RUU Terorisme, Inisiatif Penyusunan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual (PKS) dan Kebijakan dan Implementasi Hak Saksi dan Korban di Indonesia.
Pembahasan R KUHP sebelumnya telah dibahas di Panitia Kerja Komisi III DPR RI sejak tahun
2015. Karena materi yang begitu luas dan jumlah aturan yang sangat banyak, DPR menargetkan
pembahasan diselesaikan pada tahun 2017. Di tahun 2016, pembahasan Rancangan KUHP kembali
dimulai dengan pembahasan Buku I Pasal 89 hukuman mati pada tanggal 18 Januari 2016 sampai
pembahasan Buku II Pasal 505 mengenai Perjudian pada tanggal 14 Desember 2016. Jadi pada tahun
2016, DPR telah berhasil membahas Buku I dari R KUHP, dengan jumlah 129 pasal dan mulai membahas
Buku II dari Pasal 219 sampai denganPasal 505 KUHP (286 pasal dari total jumlah pasal di Buku II).
Pembahasan Buku I RKUHP oleh Panitia Kerja (Panja) RKUHP Komisi III DPR dan Pemerintah di tahun
2016, dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2016 hingga 25 Juli 2016. Pembahasan pada tahun 2016
dimulai dengan pembahasan dan kesepakatan DIM 360 (Pasal 89 s.d. Pasal 92 RKUHP) mengenai
ketentuan Hukuman Mati dalam KUHP hingga DIM 730 Bab XVI Ketentuan Penutup (Pasal 218) Buku ke I
RKUHP. Beberapa hal krusial terkait pembahasan R KUHP di tahun 2016 ialah persoalan Hukuman Mati,
Pertanggungjawaban Pidana (kaitannya dengan Penyandang Disabilitas) Penggunaan Pidana Penjara
yang Meningkat, meningkatnya Tindak Pidana terkait Proteksi Negara dalam Pembahasan Buku II
RKUHP. Makin Menguatnya Intervensi Negara Dalam Pasal-Pasal Kesusilaan di RKUHP.
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Pembahasan RUU Terorisme 2016 juga dilakukan untuk merespon peristiwa bom dan serangan
di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Pemerintah melakukan langkahlangkah kebijakan terkait politik hukum nasional, dengan mengajukan revisi UU No 15 tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan
pada upaya preventif. Maka pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU
Pemberantasan Terorisme dan di Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut
kepada DPR secara terbatas. ICJR melihat ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam
RUU Terorisme, yaitu mengenai rumusan tindak pidana baru, hukuman mati, upaya paksa aparat
penegak hukum dan minimnya hak-hak korban.
Selanjutnya, lanjutan atas pembahasan RUU Minuman Beralkohol yang dilakukan tertutup.
Pada tahun 2015, DPR telah membentuk Panitia Khusus untuk membahas RUU Larangan Minuman
Beralkohol (RUU Larangan Minol), sebuah RUU yang menjadi usul inisiatif DPR RI. Pada 22 Juni 2015
Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas laporan Panitia Kerja
Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Pembahasan RUU ini di tahun
2016 sangat tertutup. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta agar Pemerintah dan DPR
berhati – hati dalam membahas RUU Larangan Minol. Pembahasan yang baik dan berdasarkan riset yang
mendalam terhadap RUU Larangan Minol ini akan mencegah terjadinya inflasi peraturan pidana yang
tidak perlu atau kriminalisasi. Inflasi aturan pidana saat ini sedang terjadi dan di masa depan secara
faktual telah menyebabkan beban pembiayaan Negara dan juga beban ekonomi bagi masyarakat
Indonesia.
Selanjutnya mengenai terbentuknya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan
Seksual. Iniiatif penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) adalah satu upaya untuk
menghadirkan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan dan korban kekerasan seksual,
Komnas Perempuan menyusun draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang
dibangun sejak tahun 2014.
Revisi Baru UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang
ITE), juga dapat dikatakan setengah hati karena dari awal pemerintah memang memiliki banyak
kepentingan mengenai penegakan hukum ITE terkait dengan kebebasan berekspresi. Perubahan yang
dilakukan terkait UU ITE ini hanyalah melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat
Indonesia dikekang dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru. Semua revisi lebih banyak
memberikan kewenangan baru kepada pemerintah. Sedari awal ICJR menyatakan kekecewaan yang
mendalam terutama terkait proses pembahasan RUU Perubahan UU ITE yang selalu tertutup dari
pantauan masyarakat. Dalam pantauan ICJR, tidak ada satupun sidang – sidang pembahasan RUU
Perubahan UU ITE yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Komisi dan Panja Fraksi, dan hal ini
merupakan kemunduran dan mencederai semangat dari para pimpinan DPR untuk membuat DPR yang
modern, transparan, dan akuntabel.

1.6.

Kebijakan dan Implementasi Hak Saksi dan Korban di Indonesia

Kebijakan dan Implementasi Hak Saksi dan Korban di Indonesia tahun 2016 dapat dilihat dari
sedikit sekali sekali perkembangan yang menjanjikan terkait perlindungan dan hak-hak korban dan
bagaimana situasi layanan perlindungan saksi dan korban dibeberapa lembaga Negara.

5

BAB II
IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN
2.1.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia

Kerusuhan Lapas masih menjadi sorotan di Tahun 2016. Berdasarkan pemantauan ICJR,
setidaknya terdapat 8 (delapan) peristiwa kerusuhan Lapas yang terjadi sepanjang 2016. Sebenarnya di
tahun sebelumnya, permasalahan di lapas maupun rutan Indonesia, sudah mengalami situasi yang
mengkhawatirkan. Masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan penghuni1 dan overcrowding2
yang dialami sebagian besar Lapas Indonesia. Sampai dengan saat ini tidak ada solusi pemerintah yang
komprehensif atas hal tersebut, selama ini pembenahan atas kondisi ini tambal sulam.
Tabel 2.1 Kondisi Kerusuhan Lapas Di Indonesia Tahun 2016
No.
1.

Bulan/Tahun
Maret/2016

Provinsi
Bangkulu

Lapas
Lapas Malabero

2.

April/2016

Benkulu

Lapas Curup

3.

April/2016

Aceh

4.

April/2016

Bali

Lapas Klas IIB Kuala
Simpang
Lapas Krobokan

5.

April/2016

Bandung

Lapas Banceuy

6.

Mei/2016

Bengkulu

7.

Juni/2016

Gorontalo

8.

Juli/2016

Bengkulu

Lapas Kelas II B
Argamakmur
Lapas Kelas II A
Gorontalo
Lapas Kelas II A
Bentiring

Isu
Inspeksi Narkotik dan
Razia Handphone
Isu Pemasangan CCTV
dan
Razia
Telepon
Genggam
Pembatasan Kebutuhan
Penghuni
Kericuhan Napi Kasus
Pembunuhan/senketa
ormas
Inspeksi narkotika dan
meninggalnya penghuni
Razia Handphone
Bentrok Polisi dan Napi
Razia Narkotik

Kelebihan penghuni di beberapa rutan dan lapas bahkan sudah sampai ke titik mengawatirkan.
Dari monitoring ICJR, populasi penghuni penjara meningkat tiap tahunnya, sejurus dengan itu, angka
1

Kelebihan penghuni yang dimaksud disini adalah situasi dimana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika
jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang atau kapasitas penjara/lapas yang tersedia, intinya
jumlah narapidan tidak sebanding dengan jumlah ketersedian ruangan lapas (jumlah narapidana lebih banyak dari
jumlah penjara)
2
Overcrowding yang dimaksud disini adalah situasi krisis akibat kepadatan di Lapas
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kelebihan penghuni Rutan dan Lapas juga meningkat cukup signifikan hingga Desember 2016. Untuk
melihat seberapa besar permasalahan kelebihan penghuni dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :
Tabel 2.2
Perbandingan Jumlah Kapasitas dan Hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan
(Rutan)
Jumlah

Desember 2013

Desember 2014

Desember 2015

Desember 2016

Tahanan

51.293

52.922

57.547

65.545

Narapidana

108.668

110.482

119.207

139.104

Total Tahanan dan
Napi

159.961

163.404

176.754

204.649

UPT

459

463

477

477

Kapasitas

107.359

109.573

119.020

119.020

Penghuni (%)

149%

149%

149%

172%

Kelebihan
penghuni
(kelebihan
penghuni) (%)

49%

49%

49%

72%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan angka tahanan dan narapidana terjadi tiap
tahunnya, meskipun jumlah Unit Pengelolaan Tahanan (UPT) dan kapasitasnya juga bertambah, namun
tentu saja tidak dapat membendung lonjakan penghuni Rutan dan Lapas. Tercatat pada Desember 2013
terdapat 459 UPT dengan kapasitas penghuni mencapai 107.359 orang, jumlah narapidana dan tahanan
mencapai 159.961 orang, mengakibatkan kelebihan penghuni (kelebihan penghuni) mencapai 49%.
Angka tersebut kemudian meningkat sampai dengan Desember 2014, dengan peningkatan jumlah UPT
mencapai 463 UPT, kelebihan penghuni tetap terjadi yaitu di angka 49%. Alasannya meskipun terdapat
jumlah peningkatan UPT, namun jumlah penghuni juga meningkat yaitu mencapai 163.404 orang di
2014.
Angka kelebihan penghuni sebesar 49% bertahan di Desember 2015, meskipun terjadi
penambahan UPT menjadi 477 dan kapasitas menjadi 119.020 penghuni namun jumlah penghuni masih
tak terbendung, yaitu berjumlah 176.754 orang. Pada data terakhir melalui SDP Ditjen Pas, Desember
2016, kelebihan penghuni meningkat menembus angka 72%, tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal
tersebut dikarenakan jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang mencapai 204.649 orang, berbanding
kapasitas 477 UPT yang hanya mampu menampung 119.020 penghuni, tidak berubah dari tahun
sebelumnya.
Kelebihan penghuni tentu saja menjadi masalah yang sangat mendasar yang menjadi alasan
utama dari berbagai persoalan di Rutan dan Lapas. Ada beberapa masalah yang diamati oleh ICJR yang
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merupakan dampak langsung dari persoalan kelebihan penghuni. Kondisi ini tidak banyak berubah,
malah bertambah buruk di 2016.
Pertama, tidak berjalan baiknya pembinaan yang ada di lapas disebabkan jumlah penghuni yang
terlalu banyak, program tersebut meliputi pembinaan kerja dan keterampilan sampai dengan
rahabilitasi medis dan sosial yang buruk. Kedua, kurangnya jumlah personil diakibatkan perbandingan
dari penghuni dan personil yang berbandingan jauh, hal ini yang mengakibatkan banyaknya penghuni
yang kabur atau melarikan diri. Ketiga, tingginya angka kerusuhan Lapas dan Rutan yang diakibatkan
oleh gesekan besar yang terjadi diantara penghuni, gesekan terjadi disebabkan karena perebutan
makanan, tempat tidur, kamar mandi dan banyak hal lainnya.
Keempat, masalah yang sering luput adalah persoalan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh
negara untuk membiayai penghuni Rutan dan Lapas, perlu untuk diketahui bahwa penghuni Rutan dan
Lapas adalah tanggungjawab dari negara, sehingga segala jenis pembiayaan dari mulai pangan sampai
dengan obat-obatan haruslah ditanggung oleh negara, semakin besar angka penghuni maka beban yang
ditanggung negara semakin besar pula. Terakhir, kelebihan penghuni mengakibatkan banyaknya
narapidana maupun tahanan yang harus dimutasi, hal ini mengakibatkan keluarga maupun kerabat dari
narapidana maupun tahanan yang ingin berkunjung harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, praktik
ini kemudian menjadikan keluarga dari penghuni sebagai objek lain yang mendapatkan penghukuman
dari akibat besarnya jumlah penghuni Lapas dan Rutan.
Berdasarkan pemantauan ICJR, 2016, menjadi salah satu tahun terburuk dalam Pemasyarakatan di
Indonesia. Kelebihan penghuni mencapai angka yang sangat siginifikan, yaitu 72% secara nasional.
Apabila dilihat lebih dekat, angka kelebihan penghuni menjadi sangat mengerikan dibeberapa wilayah di
Indonesia, Kelebihan penghuni di Kalimantan Timur mencapai 166%, DKI Jakarta menyentuh 170%,
Kalimantan Selatan mencatat angka 183%, angka itu sama dengan kelebihan penghuni di Sumatera
Utara, kelebihan penghuni terburuk berada di Provinsi Riau yang mencapai 203% dari kapasitas
penghuni.
Apabila diteliti, persoalan kelebihan penghuni Rutan dan Lapas sesungguhnya tidak bisa
dilepaskan dari pendekatan pidana yang selalu digunakan pemerintah disamping memang penambahan
Jumlah UPT yang terhambat. Tingginya angka pemidanaan menjadi alasan penting, sistem peradilan
pidana Indonesia cenderung sangat kaku, sehingga kasus sekecil apapun biasanya akan dilanjutkan
prosesnya sampai dengan ditahan bahkan dipenjara, belum lagi alternatif penahanan dan pemidanaan
di luar Rutan dan Lapas yang tidak berjalan dengan baik, semisal program rehabilitasi bagi pengguna
narkotika, optimalisasi pidana bersyarat sampai dengan alternatif pidana non penahanan dalam
lembaga Rutan dan Lapas lainnya.
Kebijakan penggunaan pidana penjara sebagai tujuan utama pemidanaan juga tergambar dari
produk hukum yang dirancang maupun dikeluarkan pemerintah yang selalu bernuansa pemenjaraan.
Dapat diambil beberapa contoh, UU ITE yang banyak dikritik karena memuat pidana tinggi, ternyata
hanya menurunkan ancaman pidana dari 6 tahun ke 4 tahun untuk kejahatan penghinaan dan
pencemaran nama baik yang mestinya dapat menggunakan jenis pidana lain. Rancangan KUHP yang saat
ini dibahas di DPR juga menunjukkan bagaimana pemerintah belum lepas dari hasrat pemenjaraan.
ICJR juga mencatat bahwa dari 1.251 perbuatan pidana dalam RKUHP, perbuatan yang diancam
pidana penjara sangat signifikan yaitu 1.154 perbuatan pidana. Apabila dikaitkan langsung dengan
kewenangan aparat penegak hukum untuk menahan, maka jumlah perbuatan pidana yang dapat
langsung dikenakan penahanan (ancaman pidana di atas 5 tahun) berjumlah 822 tindak pidana, angka
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yang cukup besar. Dengan pendekatan pidana pemenjaraan ini, meskipun DPR telah sepakat menambah
anggaran sebesar 1,3 Triliun untuk Pemasyarakatan, maka penambahan jumlah UPT akan selalu
terlambat mengiringi penambahan jumlah penghuni yang selalu meningkat, terbukti dari jumlah
kelebihan penghuni yang selalu meningkat meskipun jumlah UPT bertambah.
Atas situasi ini pemerintah perlu didorong melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan
pemidanaan di Indonesia khususnya mengantisipasi kelebihan penghuni dalam Lapas. Pemerintah harus
mulai mengoptimalkan alternatif pidana di luar pemenjaraan dan mulai mengefektifkan aturan yang
mengakomodir alternatif penahanan di luar tempat-tempat penahanan.

2.2

Praktik Hukuman Mati

Di tahun 2016 Jaksa Agung kembali melakukan Eksekusi Mati Gelombang III di Indonesia dan
masih menyisakan masalah terkait proses pengadilan yang adil bagi para terpidana mati. Dalam
beberapa kasus terdapat situasi yang mengingkari prinsip pengadilan yang adil atau fair trial. Sebagai
contoh bagaimana Mahkamah Agung menentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait norma
pembatasan Peninjauan Kembali (PK), hanya untuk memperlancar eksekusi mati.
Tabel 2.3
Daftar terpidana mati Gelombang III 2016 yang di eksekusi dan yang ditunda
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nama terpidana
Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria)
Seck Osmane (Senegal)
Freddy Budiman (Indonesia)
Michael Titus Igweh (Nigeria)
Merri Utami (Indonesia)
Zulfiqar Ali (Pakistan)
Gurdip Singh (India)
Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria)
Obina Nwajagu (Nigeria)
Ozias Sibanda (Zimbabwe)
Federik Luttar (Zimbabwe)
Eugene Ape (Nigeria)
Pujo Lestari (Indonesia)
Agus Hadi (Indonesian)

Kasus
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika
Narkotika

Status
dieksekusi
dieksekusi
dieksekusi
dieksekusi
ditunda
ditunda
ditunda
ditunda
ditunda
ditunda
ditunda
ditunda
ditunda
ditunda

Sampai dengan Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menerima beberapa
permohonan pengujian atas pembatasan PK tersebut. Dengan dikeluarkannya dua putusan Putusan MK
No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015. Maka kedua putusan terbaru ini telah
mengukuhkan kembali putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 dan menggugurkan
dasar hukum Pembatasan SEMA No 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan
peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali.
Selain keadaan itu, pelanggaran fair trial nyata justru terjadi di eksekusi mati paling tertutup yang
terjadi selama pemerintahan Presiden Jokowi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor
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107/PUU-XIII/2015, Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI
1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengingat, sehingga tidak ada lagi pembatasan tenggat
waktu mengajukan grasi. Kemudian, berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 j.o. Pasal 5 Tahun
2010 tentang Grasi dinyatakan bahwa “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang
mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden
tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.”
Dalam catatan ICJR, terpidana mati Humprey Ejike Jefferson telah mengajukan grasi pada hari
Senin (25 Juli 2016), Sack Osmane telah mengajukan pada hari rabu (27 Juli 2016), sedangkan dari
informasi yang didapat, Freddy Budiman telah mengajukan grasi pada hari Kamis (28 Juli 2016). Dengan
demikian, dengan diajukannya permohonan grasi, Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan eksekusi
mati mengingat hingga hari pelaksanaan eksekusi, para terpidana mati belum pernah mendapatkan
Keputusan Presiden perihal permohonan grasi yang telah diajukan. Artinya, ketiganya dieksekusi mati
saat masih mengajukan grasi.
Kondisi pelanggaran fair trial saat eskekusi mati bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya di tahun
2015, Kejanggalan dalam Kasus terpidana mati Zainal Abidin terkuak pada saat dirinya mengajukan PK.
PK Zainal Abidin baru masuk ke MA pada 8 April 2015, atau 10 tahun kemudian dari berkas pertama kali
didaftarkan di Kepaniteraan PN Palembang. Berkas PK Zainal Abidin tersebut kemudian mulai
didistribusikan pada 21 April 2015 kepada 3 (tiga) Hakim Agung MA, yaitu Hakim Agung M. Syarifuddin,
Hakim Agung M. Desnayeti, dan Hakim Agung Surya Jaya.
Dalam hitungan yang sangat cepat dan tidak wajar untuk pemeriksaan PK di MA, PK Zainal Abidin
diputus pada 27 April 2015, hanya 2 (dua) hari sebelum eksekusi dilakukan. Hal yang menjadi tanda
tanya adalah karena Zainal Abidin telah dipindahkan ke ruang isolasi di Nusakambangan pada 24 April
2015. Hal ini berarti Zainal Abidin sudah dipastikan untuk dieksekusi padahal Putusan PK yang
bersangkutan belum diputus oleh MA. Waktu putus PK Zainal Abidin bisa jadi merupakan rekor waktu
tercepat pemeriksaan dan pengumuman putusan yang pernah dilakukan oleh MA.
Masih banyak catatan terkait pelanggaran jaminan fair trial yang terjadi dalam kasus-kasus
hukuman mati, penyiksaan, kesalahan prosedur, pidana korban trafficking sampai dengan kejanggalan
aturan di Indonesia.
Tren tuntutan dan vonis pidana mati juga meningkat di beberapa pengadilan. Citra tegas yang
dipertontonkan Pemerintahan Presiden Jokowi dengan cara mengeksekusi mati nampaknya menjadi
populer di kalangan Jaksa dan Hakim. Sebelumnya di 2015 Pengadilan menjatuhkan setidaknya 76 vonis
mati baru, meningkat tajam dibanding 2014 dimana hanya enam vonis mati yang tercatat.
Untuk vonis pengadilan di 2015, terdapat hal menarik, salah satunya adalah Mahkamah Agung
(MA) yang memvonis mati 13 orang, dengan cara memperbaiki putusan pengadilan di bawahnya dengan
memvonis hukuman mati. Perilaku MA oleh beberapa pihak dianggap mengabaikan prinsip hukum
penting, karena MA bukanlah Judex Factie akan tetapi Judex Juris. Dengan menaikkan vonis hukuman,
maka MA bukan lagi menjadi Pengadilan Kasasi akan tetapi Pengadilan Banding tingkat kedua.
Berdasarkan Monitoring ICJR sepanjang 2015 sampai dengan Juni 2016, ICJR masih menemukan tren
penggunaan pidana hukuman mati di tingkat penuntutan maupun di tingkat putusan Pengadilan Negeri
yakni:
10

Jumlah Terdakwa yang dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 2016 yakni 26
orang
2. Jumlah Terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri pada 2016 yakni 17 orang
3. Jumlah Terdakwa yang dituntut dan diputus hukuman mati pada tahun 2016 16 orang
1.

Di banding dengan tahun 2015, maka terlihat penggunaan hukuman mati 2016 justru masih
tinggi. Dalam monitoring ICJR tercatat Jumlah Terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh Hakim
Pengadilan Negeri pada tahun 2015 yakni 37 orang, sedangkan Total Jumlah Terdakwa yang dituntut
dan diputus hukuman mati pada tahun 2016 sampai dengan 2016 ada 26 orang.
Tabel 2.4.
Hukuman Mati Tingkat Penuntutan hingga Putusan Pengadilan 2015-2016
Tahun
2015
Sd Juni 2016

Tuntutan Hukuman Mati
76 orang
26 orang

Vonis Hukuman Mati
37 orang
17 orang

Pada 2016 hukuman mati yang dituntut oleh Jaksa dan diputuskan oleh pengadilan paling tinggi
dalam kasus narkotika, menyusul kasus pembunuhan berencana. Hal ini tidak jauh berbeda dengan
kondisi hukuman mati di 2015. Di tahun 2016 Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman yang
paling berat yaitu hukuman mati terhadap 25 (puluh lima) terpidana kasus narkotika3.

2.3

Peningkatan Hukuman Cambuk dalam Implementasi Qanun Jinayat Aceh

Pemberlakuan Qanun Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) atau Aceh, yakni Qanun
nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (qanun Jinayat) telah dilaksanakan lebih dari satu tahun
setelah secara resmi diberlakukan pada Oktober 2015. Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan DPRA (Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh) mengesahkan Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat dan efektif berlaku pada 23 Oktober 2015.
Dalam aturan tersebut Ada 10 tindak pidana utama (jarimah) yang diatur dalam qanun dan yang
mencakup 46 jenis tindak pidana baru yang memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya.
Qanun (setara Peraturan Daerah) ini mengatur perilaku tindak pidana kesusilaan yang sesuai dengan
syariat Islam di Aceh. Qanun ini merupakan konsolidasi dari 3 Qanun sebelumnya yang disahkan di di
Aceh tahun 2012 dengan penambahan lebih banyak tindak pidana. Rumusan pidana dalam Qanun ini
menduplikasi pengaturan pidana di KUHP dan UU lainnya Indonesia. Ini menimbulkan dualisme
penegakan hukum pidana di NAD, khususnya untuk pasal-pasal kesusilaan yang telah di atur dalam
KUHP.
Qanun Jinayat juga melegitimasi penggunaan hukuman badan/tubuh (Corporal Punishment) di
Indonesia, yakni cambuk. Padahal sistem pemidanaan di Indonesia secara tegas melarang penggunaan
hukuman cambuk. Penggunaan hukuman cambuk ini juga masuk dalam kategori penyiksaan, hukuman
kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Hukum cambuk dan bentuk lain penghukuman
3

Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

yang kejam melanggar larangan hukum internasional tentang penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak
manusiawi, atau tidak bermartabat lainnya yang tersedia di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil
dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT), yang mana Indonesia merupakan
Negara Pihaknya. Pada 2013, Komite HAM PBB yang memonitor kepatuhan negara-negara terhadap
kewajiban mereka di bawah ICCPR, menyerukan Indonesia untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang
mengesahkan penggunaan penghukuman yang kejam di produk-produk hukum lokal di Aceh. Pada 2008
Komite Anti Penyiksaan PBB juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengevaluasi semua produk
hukum nasional dan lokal yang mengesahkan penggunaan penghukuman yang kejam sebagai bentuk
pemidanaan, dengan pandangan untuk menghapuskan segera bentuk-bentuk penghukuman semacam
itu.
Berdasarkan Data Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh menyatakan bahwa pada tahun
2013, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 428 kasus, Tahun 2014 sebanyak 515 kasus dan tahun 2015
sebanyak 548 kasus. Pada 2015, paling tidak 108 orang dieksekusi hukum cambuk. Hukum cambuk ini
secara rutin dilakukan di ruang-ruang publik untuk menarik perhatian banyak orang di mana mereka
bisa mengambil foto dan video yang bisa menambah malu dan penderitaan jangka panjang bagi mereka
yang dihukum oleh penghukuman yang kejam, menyakitkan, dan merendahkan martabat semacam ini.
Di tahun 2016 menurut Data Monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sepanjang
2016, Mahkamah Syariah Aceh paling sedikitnya telah memutuskan 301 putusan perkara jinayat sejak
Januari sampai dengan November 2016. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung Tahun 2016, Perkara
Jinayat yang diadili oleh Mahkamah Syar’iyah di wilayah hukum Provinsi Aceh tahun 2016 sebanyak 345
perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2016 sebanyak 324 perkara dan sisa perkara tahun
2015 sebanyak 21 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 298 perkara, sehingga sisa perkara
jinayat pada akhir tahun 2016 sebanyak 47 perkara. Perkara yang diterima tahun 2016 meningkat
36,71% dari tahun 2015 yang berjumlah 237 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat
37,33% dari tahun 2015 yang berjumlah 217 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah
beban perkara sebesar 86,38%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 13,62%. Perkara jinayat
yang diajukan banding pada tahun 2016 sebanyak 15 perkara (5,03%) dan semuanya telah diputus
sehingga sisa perkara.
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Gambar 2.5
Total Jumlah Perkara Jnayat Tiap Daerah Mahkamah Syariah tahun 2016

Total Jumlah Perkara Jinayat Tiap Daerah
Mahkamah Syariah Tahun 2016
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Data Monitoring ICJR menunjukkan dari 301 putusan sepanjang tahun 2016,ada 5 besar daerah yang
memutus perkara jinayat terbanyak, yaitu:
1. Banda Aceh, sebanyak 50 perkara
2. Kualasimpang, sebanyak 36 perkara
3. Jantho, sebanyak 34 perkara
4. Kutacane, sebanyak 33 perkara
5. Blangkejeren, sebanyak 24 perkara
Dalam Monitoring, sepanjang 2016 (sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana
yang telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh.
Tabel 2.6 Jumlah Terpidana yang Dieksekusi Cambuk di Aceh sepanjang 2016
No

Jenis pelanggaran

1
2

Maisir (judi)
Khamar (minuman
alkohol)

Terpidana Laki-laki
259
7

Terpidana
Perempuan
2
2

13

Total
261
9

3
4
5
6

Khalwat
18
Ikhtilat
10
Zina
6
Pencabulan
2
Total
302
Sumber: Monitoring ICJR 2016

16
11
6
0
37

34
21
12
2
339

Pemberian eksekusi cambuk terberat, dengan 100 cambukan atau lebih, dilakukan di halaman
Masjid Agung Istiqamah Tapaktuan, pada Jumat, 5 Agustus 2016. Ali Imran Bin Abdul Samad warga Desa
Sawah Tingkeum, Kecamatan Bakongan Timur telah di eksekusi cambuk sebanyak 125 kali .Sebelumnya,
Hukuman cambuk 100 cambukan yang di berikan kepada tindak pidana zina yakni kepada dua orang
warga Kampung Burlah. Mereka Di Eksekusi cambuk Tugu kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada
Tanggal 2 september 2016 masing-masing dicambuk 100 kali. Juga kepada warga Kampung Burlah dan
warga Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, mereka terkena eksekusi 100 kali di halaman Gedung Olah
Seni (GOS), Kota Takengon pada tanggal 26 Mei 2016. Hukuman cambuk diatas termasuk hukuman
paling tinggi selama sejarah penerapan hukuman cambuk di Aceh
Dalam pemberian hukuman cambuk tersebut ICJR juga menemukan berbagai jenis pelanggaran,
yakni pemberian hukuman cambuk yang diberikan lebih dari putusan pengadilan (kasus Risman), Risman
merupakan salah satu dari 38 orang yang dieksekusi cambuk di Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh,
Aceh Barat tanggal 12 februari 2016. Risman divonis lima kali cambukan, namun eksekutor mencambuk
sebanyak enam kali.Dalam kasus Nanda Irwansyah Bin Bachtiar Effendi yang dieksekusi cambuk di
Masjid Al-A’la, Gampong Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh pada 19 februari 2016. Pada cambukan
pertama, algojo melibas alat cambuk yang terbuat dari rotan itu sehingga mengenai bagian belakang
kepala Nanda Irwansyah, bukan bagian punggungnya. Proses cambukan tetap berjalan meskipun terjadi
kesalahan pada cambukan pertama.
Hukuman cambuk juga telah menimbulkan luka fisik dan psikis, umumnya terpidana perempuan
mengalami kesakitan dan pingsan saat di cambuk. Contohnya dalam kasus Sa. Sa merupakan salah satu
dari terpidana ikhtilat atau bermesra-mesraan dalam Qanun Jinayat, ia dicambuk sebanyak 20 kali.
Dalam eksekusi cambuk pada 1 Agustus 2016 di Masjid Al Furqan, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta
Alam, Banda Aceh ia terluka saat dikenai hukuman cambuk. Prosesi cambuk terhadapnya bahkan
dihentikan sementara untuk pemeriksaan medis. Namun ia kembali mendapat cambukan sesuai
putusan.
Praktik pemberian hukuman cambuk juga dilakukan kepada warga Aceh yang bukan beragama
muslim yakni seorang perempuan bernama Remita Sinaga ia dipidana cambuk pada Tanggal 12 April
2016 di halaman Gedung Olah Seni (GOS) Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Perempuan tersebut
dieksekusi hukum cambuk 28 kali karena menjual alkohol, tersebut merupakan warga non-Muslim
pertama yang dihukum cambuk di bawah hukum Syariah, yang sebelum Oktober 2015 hanya diterapkan
kepada orang-orang Muslim di propinsi Aceh.
Dalam sepanjang pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut ICJR juga mendapati pelaksanaannya
sarat akan pelanggaran.Penggunaannya yang diskriminatif karena tidak berlaku untuk beberapa orang
yang memiliki jabatan. Eksekusi cambuk ini dilakukan di tempat publik di hadapaan masyarakat secara
terbuka dan dihadiri oleh tokoh masyarakat maupun tokoh muspida setempat. Hukuman cambuk yang
di pertontonkan menghasilkan budaya kekerasan di masyarakat Aceh.
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ICJR Meminta Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk corporal punishment
dalam peraturan perundang-undangannya yakni menghapuskan hukuman cambuk. Meminta
Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah evaluasi terhadap Qanun Jinayat yang secara
faktual telah mengakibatkan adanya praktik penyiksaan, perbuatan sewenang-wenang dan tidak
manusiawi. Meminta Pemerintah pusat khususnya Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan
Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Qanun Jinayat secara keseluruhan.
ICJR mendorong Masyarakat Aceh di setiap lapisan untuk terus mengawasi pelaksanaan Qanun
Jinayat yang sarat akan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran. Meminta masyarakat Indonesia juga
turut mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat. Meminta Organisasi Internasional untuk terus mengawasi
dan melakukan tindakan dalam menghentikan hukuman cambuk khususnya Qanun Jinayat, yang
menyebabkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat khususnya perempuan, anakanak, dan LGBT.

2.4

Munculnya Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration)

Pada 25 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa Kejahatan
Seksual Terhadap Anak sebagai kejahatan luar biasa. Presiden beralasan Kejahatan Seksual Terhadap
Anak telah mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena Presiden kemudian mengeluarkan
perintah untuk merevisi kembali UU Nomor 35 Tahun 2014 lewat Perppu. Salah satu maksud
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini adalah
memperberat pidana bagi pelaku untuk mendorong efek jera dari pelaku dan mencegah calon pelaku.
Perspektif ini yang masih dipertahankan oleh pemerintah sejak perubahan Pertama atas UU No 32
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterbitkan juga berdasarkan pada
asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman
terhadap para pelakunya.
Sejak di rencanakan rancangan perppu ini,menuai banyak kritikan serius dari berbagai kalangan.
ICJR yang tergabung dalam Aliansi 994, barisan puluhan organisasi masyarakat di Indonesia yang tegas
menolak pencatuman hukuman kebiri kemia dalam pemidaanaan pelaku. Aliansi ini secara kritis
menolak rumusan Perppu yang minim pengakuan hak korban, dan cenderung lebih memperhatikan
persoalan pelaku kekerasan terhadap anak.
Pemerintah mengklaim bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak cukup mampu di pertahankan. Namun
pemerintah kesulitan menjawab banyak pertanyaan mengenai kenapa UU tersebut gagal. Pemerintah
justru gagal menjawab permintaan publik terkait kajian, analisis dan data, mengenai jumlah rata-rata
vonis pidana bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dan rata-rata tuntutan yang diberikan Jaksa
Penuntut, jumlah rehabilitasi korban, termasuk mengenai jumlah residivis kekerasan seksual pada anak.
Pertanyaan public tersebut penting dijawab untuk melakukan penilaian sejauh mana Presiden telah
berhati – hati dalam menggunakan kewenangannya yang diatur dalam UUD 1945 untuk mengeluarkan
Perppu sebagai jawaban atas “dalam keadaan dan kegentingan” yang memaksa.
4

Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, sebuah jaringan organisasi non pemerintah di Indonesia yang menaruh perhatian
pada anak-anak korban kejahatan kekerasan seksual, sejalan dengan itu kami juga menaruh perhatian besar pada
reformasi hukum di Indonesia, tujuannya agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan jaminan
hukum yang adil dan pasti dari Negara.
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ICJR dari awal meragukan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perppu
berdasarkan analisis dan kajian yang tepat terhadap persoalan kekerasan seksual di Indonesia
khususnya yang terjadi terhadap anak. Walaupun menimbulkan banyak penolakan. Namun Pada
Tanggal 25 Mei 2016, akibat mencuatnya kasus Yuyun, Presiden akhirnya menerbitkan Perppu No 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Tabel 2.7. Permasalan dalam Perppu No 1 tahun 2016

Pasal

Pasal 81

Pasal 81

Pasal 81

Pasal
81A

Muatan

Keterangan

3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76E.

Tidak jelas apakah pemberatan bisa
dilakukan dua kali atau hanya satu kali.
Pemberatan pidana dalam Perppu ini
sangat emosional namun tanpa perumusan
hukum yang rasional dan tidak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ada.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu)
orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,
penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi
reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku
dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun.

Ancaman hukuman mati dalam Pasal 81 ini
tidak sesuai dengan jenis kejahatan paling
serius yang dapat diberikan hukuman mati.
Pidana minimum khusus 10 tahun tidak
jelas pertimbangan hukumnnya kecuali
hanya untuk menambah efek jera

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat
5
6
(4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri
kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kebijakan kebiri sebagai bentuk hukuman
badan tidak sesuai dengan jenis kebijakan
pemidanaan Indonesia. Pemasangan alat
pendeteksi
elektronik
tidak
jelas
maksudnya dalam pasal ini.

1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu palinglama 2
(dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana
menjalani pidana pokok.
2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di bawah pengawasan secara berkalaoleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
hukum,
sosial,
dankesehatan.
3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan

Tindakan kebiri kimia dua tahun tidak jelas
ukurannya. Apabila kebiri dilaksanakan
selama terpidana menjalani pidana pokok,
efek dari kebiri kimiawi tidaklah permanen
dan membutuhkan penanganan yang
simultan. Kalaupun suntikan dilakukan
selama 2 tahun setelah pidana pokok, lalu
bagaimana apabila pidana pokok adalah
pidana mati atau seumur hidup?

5

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76D.
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rehabilitasi.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur
dengan Peraturan Pemerintah.”

ICJR mencatat beberapa hal penting kelemahan dari kebijakan ini diantaranya : Pertama, Perppu
biasanya dikeluarkan oleh eksekutif untuk mengatasi suatu “Kegentingan yang memaksa”. Selain itu
seharusnya Perppu harus dikaji secara matang dengan pendekatan yang multidisipliner atau
interdisipliner. Pada situasi dan kondisi mengeluarkan Perppu tersebut, pemerintah belum dapat
menunjukan kepada publik mengenai kegentingan yang terjadi pada anak-anak yang mengalami
kekerasan seksual.
Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI
Tahun 1945) disebutkan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Jika mengacu pada rumusan ini
maka jelaslah bahwa sejatinya Perppu merupakan suatu peraturan pemerintah, namun berfungsi
sebagai undang-undang. Dengan demikian Perppu merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat
ditetapkan oleh Presiden tanpa memerlukan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peran DPR
dalam konteks Perppu baru terlihat pada Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan
bahwa “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan berikut” dan “jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut”. Namun terlihat bahwa pemerintah mengeluarkan Perppu ini jauh dari persyaratan lahirnya
suatu Perppu yaitu situasi genting dan memaksa, tapi karena adanya kepentingan kelompok yang
memaksa, pemerintah tidak siap untuk mengambil suatu solusi yang baik, pemerintah seolah-olah
mencari keputusan yang tidak memberikan dampak yang positif bagi korban kejahatan seksual anak.
Pemerintah dalam membuat dan mengeluarkan peraturan ini secara tertutup dan terkesan
terburu-buru tanpa melibatkan peran serta masyarakat khususnya korban dan pendamping yang
senantiasa bekerja untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Pemerintah seperti menutup
akses bagi masyarakat untuk mengetahui isi dari Perppu tersebut. Pemerintah mengeluarkan Perppu ini
atas karena tekanan dan desakan dari sekelompok orang yang menginginkan agar pemerintah
melakukan respon atas berbagai kasus kejahatan seksual anak yang terjadi dengan menerbitkan Perppu
tentang Perlindungan Anak. Pemerintah sepertinya tidak mempertimbangkan mengenai situasi dan
kondisi di masyarakat, dimana masyarakat masih melakukan diskusi mengenai rencana pemerintah
mengelurkan Perppu tersebut, masih banyak masyarakat yang masih pro dan kontra khususnya
mengenai isi Perppu. Perppu ini tidak dibahas secara terbuka, hal ini kami sampaikan bahwa semenjak
adanya pembahasan mengenai Perppu yang hanya berada di kalangan terbatas saja. Masyarakat hanya
mendengar dari media massa terkait dengan wacana pemerintah untuk menerbitkan Perppu Kebiri yang
dirubah namanya menjadi Perppu Perlindungan Anak. Pemerintah tidak mengikut sertakan masyarakat
dalam untuk memberi masukan pada Perppu ini.
Kedua, dalam pertimbangan Perppu ini, menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi
pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah
secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah UU
Perlindungan Anak. Pertimbangan ini kurang lebih merupakan alasan sama ketika UU No 35 Tahun 2014
tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua Regulasi tersebut berada
pada spektrum yang sama yaitu menitikberatkan pada pemberatan pidana, efek jera dan pencegahan
komprehensif.Sampai saat ini, ICJR tidak menemukan kajian,analisis, serta evaluasi terkait penerapan
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UU No 35 Tahun 2014 sehubungan dengan efek jera yang ingin ditimbulkan dan persoalan kejahatan
seksual terhadap anak. ICJR juga tidak dapat menemukan informasi persoalan peradilan pidana yang
menyangkut anak yang melatarbelakangi disahkannya Perppu ini, tidak jelas pula apa yang dimaksud
pemerintah dengan pencegahan yang komprehensif. Alasannya sederhana, sebab didalam Perppu ini,
justru tidak ditemukan apa pun mengenai pencegahan yang komprehensif, pendekatan satu-satunya
adalah pendekatan pidana, tidak ada pendekatan lain semisal keluarga, sosial, psikologis dan lingkungan.
Ketiga, Pemerintah secara jelas tidak memahami masalah di lapangan khususnya masalah
penegakkan hukum pidana. Pencegahan komprehensif sebagaimana dimaksudkan dalam Perppu ini
hanya menyasar kejahatan yang diatur dalam UU Perlindungan anak, lebih Spesifik Pasal 76D dan 76E
tentang Persetubuhan dan Percabulan dengan anak. Perppu ini malah tidak menjawab persoalan
Kejahatan Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual yang melibatkan anak, Kekerasan dalam Rumah
Tangga, kasus pedofil yang memanfaatkan regulasi dispensasi perkawinan dengan anak dan kasus-kasus
lainnya di luar lingkup Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan anak.
Keempat, Pemberatan pidana dalam Perppu ini sangat emosional, tanpa perumusan hukum yang
rasional dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pidana minimum khusus
masih dipertahankan, kali ini, minimal dapat mencapai 5 sampai 10 tahun penjara. Pidana maksimal
mencapai 15 tahun sampai 20 tahun dengan beberapa syarat. Selain itu, Pemerintah juga memperberat
1/3 dari pidana tersebut dalam beberapa kondisi semisal pengulangan tindak pidana dan pidana
dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan seharusnya melindungi anak. Tidak jelas apakah
pemberatan bisa dilakukan dua kali atau hanya satu kali.
Pemberatan ini bisa dipahami, namun yang menjadi soal, bagaimana teknis penjatuhannya
pidananya? Nampaknya penyusun Perppu ini perlu membaca ulang KUHP. Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP
disebutkan bahwa pidana penjara maksimal adalah 20 tahun penjara, artinya dalam hal pidana diancam
dengan pidana 20 tahun penjara, pemberatan penjara mencapai 1/3, tidak dapat lagi diberikan. Dalam
hal pidana diancam 15 tahun, pemberatan juga hanya dilakukan satu kali antara pengulangan tindak
pidana dan pidana dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan seharusnya melindungi anak.
Pidana minimal 10 tahun juga tidak rasional, alasannya, pidana ini akan mengunci Pengadilan
untuk menjatuhkan pidana, tidak akan ada lagi pertimbangan tentang berat ringannya perbuatan pelaku
dan imbasnya pidana dijatuhkan oleh Pengadilan tidak lagi dilakukan secara proporsional. Sebagai
perbandingan, pidana 10 tahun setara dengan Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan Berat yang
mengakibatkan Kematian. Pemerintah terlihat tidak memiliki analisis dan kajian yang cukup terkait
mengukur besar rendahnya ancaman pidana. Memasang pidana minimal 10 tahun menunjukkan bahkan
Presiden dan Pemerintah RI tidak lagi percaya dengan kinerja peradilan di Indonesia.
Kelima, Perppu ini memperkenalkan konsep tindakan, ada dua tindakan yaitu kebiri dan
pemasangan Cip. Sebelum membahas terkait pemasangan Cip dan Kebiri Kimiawi yang tidak pernah
diatur di hukum Indonesia, maka harus di pastikan apakah posisi pemasangan cip dan pelaksanaan kebiri
kimiawi betul merupakan tindakan? Penjatuhan tindakan setidaknya ditemui dalam UU No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan konsep yang sama diadopsi dalam Rancangan
KUHP (RKUHP). Dalam pengaturan dalam UU SPPA dan RKUHP, tindakan merupakan bagian dari sanksi
atau penanganan yang dijatuhkan dalam hal seseorang (anak dalam UU SPPA) tidak dikenai pidana
pokok namun membutuhkan penanganan khusus atau sanksi yang tidak perlu menjatuhkan pidana
pokok. Dalam UU SPPA pidana tindakan berupa Pengembalian kepada orang tua/Wali; Pencabutan surat
izin mengemudi; sampai dengan perbaikan akibat tindak pidana. Dalam RKUHP tindakan dikenal seperti:
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Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau Setiap orang yang pada waktu melakukan
tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa,
retardasi mental, atau disabilitas mental. Singkatnya, Pidana pokok dan tindakan tidak dapat dijatuhkan
bersamaan.
Perumusan Perppu No 1 Tahun 2016 bisa jadi tidak melalui proses harmonisasi yang memadai
sehingga pengaturan pemasangan Cip dan Kebiri Kimiawi menjadi tidak rasional untuk dijadikan sebagai
salah satu jenis sanksi. Sayangnya, pengaturan pemidanaan yang dianut dalam Perppu No 1 Tahun 2016
semakin membuat pengaturan pidana di Indonesia menjadi amburadul karena pengaturan harmonisasi
yang berantakan.
Keenam, Terkait pemasangan Cip, sebelumnya tidak satupun peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang mengenal istilah “cip”, bahkan penjelasannya tidak ditemukan dalam Perppu ini. Satusatunya petunjuk adalah pemasangan Cip dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani
pidana pokok, apabila terkait perbuatan cabul atau dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait persetubuhan dengan
anak. Tidak dijelaskan apa fungsi dari cip ini, apabila maksudnya untuk melacak keberadaan orang yang
dipasangi cip, maka aneh apabila cip dipasang selama terpidana menjalani pidana pokok. Pemasangan
cip ini pada dasarnya lebih mirip mekanisme teknis dari pada tindakan. ICJR melihat para penyusun
Perppu agak kerepotan untuk mengidentifikasi sendiri bagaimana pengaturan Cip tersebut, sehingga
meletakkannya seakan-akan pemasangan Cip adalah sanksi berupa tindakan.
Ketujuh, tindakan kebiri menjadi salah satu jantung dari pengaturan Perppu ini. Kebiri kimiawi
ditempatkan sebagai tindakan, yang dijatuhkan sebagai pilihan oleh hakim, artinya hakim bisa memilih
menjatuhkan tindakan kebiri atau tidak. Tidak ada konsep kesepakatan dari orang yang akan dikebiri,
melihat dari pernyataan Menteri Sosial sebelumnya yang meminta perbandingan dengan negara seperti
Inggris, Australia dan Jerman, maka Kebiri harusnya dilaksanakan secara voluntary atau sukarela.
Pemaksaan seperti ini akan mengakibatkan terjadinya penyiksaan dan melanggengkan kondisi balas
dendam yang mungkin terjadi.
Kebiri dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait
pebuatan cabul atau dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah
terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait persetubuhan dengan anak. Pengaturan ini juga cukup
membuat pertanyaan karena apabila kebiri dilaksanakan selama terpidana menjalani pidana pokok,
sebab efek dari kebiri kimiawi tidaklah permanen dan membutuhkan penanganan yang simultan.
Kalaupun suntikan dilakukan selama 2 tahun setelah pidana pokok, lalu bagaimana apabila pidana pokok
adalah pidana mati atau seumur hidup?
ICJR berpandangan apabila kebiri dinyatakan sebagai pidana tindakan, seharusnya tidak
dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Sayangnya, dalam Perppu ini kebiri dilaksanakan selama
dan/atau setelah pidana pokok dengan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok yang memuat
jangka waktu pelaksanaan tindakan. Artinya, konsep tindakan yang selama ini dikenal dalam perundangundangan di Indonesia diatur secara berbeda dalam Perppu ini. Dalam Pasal 81 ayat (3) Perppu ini
dijelaskan bahwa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Namun tidak jelas apakah
rehabilitasi yang dimaksudkan adalah kebiri itu sendiri atau tindakan rehabilitasi lainnya.
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ICJR mencatat Perppu No 1 Tahun 2016 tidak menjelaskan bagaimana rehabilitasi yang akan
dilakukan, padahal berdasarkan rekomendasi banyak pihak termasuk kalangan dokter, rehabilitasi
menjadi pendekatan paling rasional dalam konteks pedofil.
Kedelapan, Perppu ini terlihat seperti berusaha memposisikan Perppu Kebiri sebagai keputusan
yang tepat, seakan penanganan pada pelaku dengan rehabilitasi dan tindakan kebiri akan memperbaiki
konsep pencegahan. Namun, nampaknya pemerintah masih lebih mencari popularitas dari pada solusi,
sebab masih ditemukan adanya Pidana Mati. Pidana Mati ini secara serta merta mengkhianati tujuan
dari rehabilitasi dan tindakan itu sendiri. Sebab tidak akan ada kesempatan kedua bagi orang yang
dipidana mati.
Adanya pidana mati juga menunjukkan jalan instan dari pemerintah untuk mempersempit makna
dari penanganan komprehensif kekerasan seksual anak. Pidana mati adalah cara paling mudah untuk
menunjukkan pada masyarakat bahwa Pemerintah tegas, namun sebenarnya Pidana mati justru bukti
bahwa pemerintah sudah putus asa dan tidak dapat lagi bekerja secara baik untuk menangani kasuskasus kekerasan seksual anak. Dilain sisi, pemerintah mengklaim mendapat dukungan penggunaan
pidana mati, karena masyarakat tidak percaya pada penanganan kekerasan seksual yang selama ini
dijalankan pemerintah. Sehingga pidana mati adalah salah satu cara untuk memuaskan amarah
masyarakat yang kecewa dengan kinerja dari Pemerintah.
Kesembilan, persoalan anggaran dan pembiayaan menjadi perlu ditelusuri, seberapa besar biaya
yang akan dikeluarkan pemerintah. Dalam Perppu dijelaskan bahwa dalam putusan hakim, akan
ditentukan berapa lama kebiri akan dilakukan. Ada dua kemungkinan, selama pidana pokok, artinya
kebiri dilakukan di penjara, atau 2 tahun pasca penjatuhan pidana pokok. Skema ini menyaratkan
pemerintah harus menganggarkan biaya yang besar untuk melakukan penyuntikan kebiri. Dalam
pengalaman beberapa negara suntikan kebiri harus diberikan secara rutin selama 2 minggu sekali. Maka
apabila terpidana dijatuhi pidana minimal saja7, maka akan ada biaya minimal 240 kali suntikan. Atau
dengan skema 2 tahun pasca pidana pokok, akan ada tambahan sekitar 48 suntikan. Biaya ini belum
temasuk biaya pengawasan oleh beberapa kementerian. Selain itu, juga perlu dipikirkan terkait
pemasangan cip. Sampai saat ini tidak dijelaskan berapa biaya yang akan keluar untuk pemasangan cip
bagi pelaku. Belum diketahuinya cara kerja cip ini bisa jadi akan membengkakkan biaya, seperti biaya
teknologi dan operatornya.
Kesepuluh, dalam Perppu Kebiri ini, pemerintah jelas tidak memperhatikan soal korban. Tidak
satu rumusan yang menyebutkan penguatan hak korban, tidak ada hak kompensasi, tidak juga
perbaikan fasilitas peradilan atau penanganan untuk korban. Korban tidak diberikan konsep rehabilitasi,
tidak ada skema penambahan biaya, tidak ada skema pendambahan hak, tidak ada skema pengawasan
dan pendampingan. Semua fokus terpusat pada pelaku.
Dari hasil pemantauan ICJR, berdasarkan data layanan Medis dan Rehabilitasi Psikologis &
Psikososial bagi seluruh korban kejahatan di Indonesia yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban Republik Indonesia (LPSK) selama 2011 sampai 2014, berjumlah 2.317 layanan. Perlu
digarisbawahi bahwa angka 2.317 layanan tersebut sudah termasuk seluruh korban dewasa dan anak
untuk seluruh jenis tindak pidana. Apabila dipersentasikan, dari informasi yang dimiliki ICJR, jumlah anak
korban kekerasan seksual yang selama ini mendapatkan layanan Medis dan Rehabilitasi Psikologis &
7

Dalam Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
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Psikososial dari LPSK bahkan tidak mencapai angka 3% dari seluruh jumlah layanan pertahun. Selain data
dari LPSK, sangat sulit mencari data resmi berapa jumlah layanan rehabilitasi yang diberikan bagi korban
kejahatan, khususnya anak dalam kasus kekerasan seksual. Korban anak juga berdasarkan skema UU
LPSK tidak dapat mengakses kompensasi, kompensasi hanya diberikan pada kejahatan terorisme dan
pelanggaran ham yang berat. Kegentingan ini yang harusnya menjadi fokus dari pemerintah.
Pendekatan pidana semata sampai saat ini terbukti tidak membuahkan hasil. Ketimpangan perhatian
Pemerintah terhadap Pelaku dan korban menunjukkan bahwa ada yang salah dari kebijakan hukum
Pemerintahan Joko Widodo.
Kesebelas, perbandingan di beberapa Negara, praktik kebiri bukan solusi. Dari hasil kajian yang
dilakukan ICJR dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap beberapa negara, didapati beberapa
temuan yang mengindikasikan bagaimana pengaturan Hukum Kebiri tersebut. Secara umum
penggunaan kebiri dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu “mandatory”, “discretionary”, dan “voluntary”.
Perbedaannya terdapat dari bagaimana kebiri diterapkan dalam hukum pidana, dalam hal mandatory,
maka kebiri dijatuhkan langsung ketika pidana terjadi, discretionary dijatuhkan dalam hal pidana
dijatuhkan sebagai opsi, tidak ada kewajiban bagi hakim, sedangkan voluntary diberikan hanya dalam
hal mendapatkan kesepakatan oleh seseorang yang akan dikebiri. Perdebatan terhadap hukum kebiri
terjadi di semua negara yang menerapkan hukuman ini, banyak kontroversi yang terjadi dari mulai
efektifitas, biaya, hak asasi manusia, sampai dengan proses teknis yang melibatkan pengawasan,
administrasi dan profesional.
Hasil yang awal yang ditemukan adalah jumlah negara yang menempatkan hukum kebiri sebagai
kewajiban merupakan minoritas, hanya sebagian kecil negara di AS, eropa hanya beberapa negara yang
dapat dipastikan menjadikan kebiri sebagai hukuman wajib seperti Polandia dan Moldova. Sisanya
disusul oleh negara yang memposisikan hukum kebiri sebagai discretionary (opsi/tambahan), di Asia,
tipe ini yang diperkenalkan oleh Korea Selatan. Angka terbanyak, kebiri dijadikan sebagai voluntary,
artinya membutuhkan kesepakatan dari pelaku, beberapa negara yang oleh Menteri Sosial Khofifah
Indar Parawansa, seperti Australia, Inggris dan Jerman memposisikan Kebiri mutlak harus mendapatkan
persetujuan dari pelaku.
Kondisi ini berbeda dengan Perppu Kebiri yang diusulkan pemerintah yang menempatkan Perppu
Kebiri sebagai pidana tambahan yang wajib dijatuhkan. Selain secara perumusan ketentuan pidana ini
jelas salah (pidana tambahan tidak dapat wajib untuk dijatuhkan), terlihat bahwa Pemerintah belum
melakukan penelitian mendalam terkait hukum kebiri. Dan jangan dilupakan, catatan pentingnya adalah
angka ini semakin kecil karena mayoritas negara di dunia tidak menerapkan hukum kebiri.
Berdasarkan hal – hal diatas, maka ICJR berkesimpulan bahwa Pertama, Perppu ini tidak akan
dapat secara efektif menekan angka kejahatan seksual termasuk kejahatan seksual terhadap anak di
Indonesia Kedua, Perppu ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana yang dianut pemerintah tidak
berdasarkan kajian dan alasan yang rasional namun mendasarkan pada alasan – alasan yang emosional,
Perppu ini mendorong penggunaan pidana badan. Ketiga, Perppu ini juga menunjukkan bahwa
pemerintah tidak pernah memiliki basis data yang cukup baik terkait angka kekerasan seksual yang
dilaporkan, dituntut, dan disidangkan, serta kajian residivis kejahatan seksual. Sehingga perppu ini
dikeluarkan tanpa adanya basis kajian cost – benefit analysist yang seharusnya menjadi syarat utama
kebijakan kriminalisasi. Keempat, posisi korban akan semakin lemah karena pengaturan rehabilitasi yang
komprehensif bagi korban kekerasan seksual tidak diatur dalam Perppu ini.
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2.5.

Rencana Perubahan Syarat Remisi dalam Revisi PP 99 Tahun 2012

Pada 2016 Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya
melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak warga
Binaan Pemasyarakat (atau sering disebut sebagai PP 99), tujuannya membuka ruang remisi lebih besar
untuk memperkecil angka kelebihan penghuni.8
Terdapat kecenderungan bahwa pemerintah mengaitkan perubahan pengetatan remisi ini dengan
situasi kepadatan lapas. Jadi dengan di bukanya peluang remisi yang dipermudah maka akan terjadi
dampak pengurangan jumlah warga binaan dalam lapas. Ini adalah asumsi yang paling kerap
disampaikan dalam pemberitaan media.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada dasarnya sepakat dengan niat tersebut. Memang
benar bahwa PP 99 harus direvisi. Tentunya dalam cakupan yang lebih komprehensif. Disamping itu
pandangan ini didasarkan atas konteks harm reduction (pengurangan dampak buruk) bagi pengguna dan
pecandu narkotika. Berdasarkan data SDP bahwa jumlah warga binaan terbesar dalam Lapas salah
satunya adalah narapidana yang menyandang status korban penyalahguna napza/narkotika. Jumlah
inilah yang menjadi mayoritas penghuni lapas. Sedangkan narapidana Korupsi hanya sedikit angkanya
tidak mencapai 2% dari total penghuni. Seharusnya revisi PP 99 menyentuh lebih dalam dan fokus pada
Pengguna narkotika, namun ternyata Pemerintah masih lebih fokus salah satunya di kasus Korupsi.
2.5.1. Masalah Kelebihan Penghuni Penjara Dan Narapidana Penyalahguna Narkotika
ICJR menilai bahwa PP 99 tidak melihat secara lebih fokus pada masalah empiris peradilan pidana
yang berhubungan dengan kasus narkotika. Atas permasalahan kelebihan penghuni dan masalah
narkotika.
Di Indonesia, diperkirakan jumlah penyalahguna Narkoba pada periode 2013 sampai dengan 2014
sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59.
Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba meningkat sekitar 2,6 % di tahun 2013.9 Budi
Waseso, Kepala BNN pada Januari 2016 menyebutkan bahwa jumlah pengguna narkotika sampai bulan
juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta orang.10
Tingginya angka pengguna narkotika di Indonesia yang tak kunjung surut meskipun kebijakan
pidana keras dilakukan memang menjadi tanda tanya. Sejatinya pemerintah lupa bahwa alasan
kesehatan pengguna dan masyarakat menjadi salah satu pesan kunci dari tujuan pengaturan narkotika.
Namun, kentaannya sifat keras Pemerintah pada Narkotika justru merembet pada penanganan
pengguna narkotika. Pengguna narkotika yang mestinya dikategorikan sebagai korban, justru menjadi
bagian subjek pemidanaan keras oleh negara.
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http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160614135942-20-138078/pemerintah-bakal-revisi-pp-terkait-remisinarapidana/
9
Lihat BNN, Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014, 2014.
10
Lihat
http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingg
a.5.9.Juta.Orang
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Kondisi ini nampak nyata bagi pengguna narkotika yang dipidana oleh negara. Keadaan semakin
buruk karena kebijakan alternatif penahanan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh aparat penegak
hukum. SEMA dan SEJA terkait penempatan pengguna dan pecandu narkotika di tempat-tempat
rehabilitasi tidak berjalan. Dari data yang dikeluarkan Kemenkumham Pada September 2016, penghuni
Lapas yang “teridentifikasi”11 sebagai pengguna mencapai 25,569 orang.
Tabel 2.8.
Perbandingan Kapasitas Lapas dan Rutan Kasus Narkotika dengan Jumlah Penghuni
Kapasitas
Jumlah Penghuni (Napi dan Tahanan)
Narapidana Kasus Narkotika
Narapidana Kasus Narkotika yang teridentifikasi sebagai pengguna
12
Catatan : Data sampai dengan Desember 2016

118,907
204,551
74,357
25,569

Apabila dilihat dari data diatas maka sekitar 30% dari penghuni Rutan dan Lapas adalah kasus
Narkotika, dengan setengahnya teridentifikasi langsung sebagai pengguna. Namun apabila melihat
praktik peradilan pidana, maka angka pengguna narkotika yang dipenjarakan bisa jadi lebih dari yang
teridentifikasi.
Hal perlu dicatat adalah berdasarkan data penelitian tahun 2016, di PN Surabaya misalnya,
dakwaan tertinggi yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu narkotika adalah pasal-pasal dengan
label “bandar”, karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika. Temuan menunjukkan
bahwa 61% dakwaan yang diajukan Jaksa pada pengguna dan pecandu narkotika mencantumkan Pasal
111 dan 112 UU Narkotika.13 Pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat
pengguna dan pecandu narkotika dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan
maksimal 12 tahun. Pasal-pasal ini juga secara otomatis mengategorikan seorang pengguna dan
pecandu sebagai “bandar” dan bukan pengguna. Juga ditemukan data di PN Surabaya, sejalan dengan
penggunaan pasal “bandar” tersebut, 94% pengguna dan pecandu narkotika, dijatuhi pidana penjara.14

11

Dalam catatan ICJR, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, label bandar dan pengguna hanya dipisahkan
oleh pasal-pasal penguasaan dalam narkotika yang terkenal bersifat karet, sehingga, banyak pengguna dan
pecandu narkotika yang dikategorikan sebagai “bandar”. Dengan kata lain, jumlah pengguna dan pecandu
narkotika secara faktual dan empiris lebih banyak berasal dikotomi pemerintah. UU Narkotika gagal untuk secara
tegas mengidentifikasi dikotomi antara bandar dan pengguna atau pecandu.
12
Lihat http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/12
13
Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).”
Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman
atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan
miliar rupiah).”
14
Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, dan Anggara., Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam
Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga
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Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengguna narkotika banyak yang dipenjarakan dengan
label bandar atau kurir karena dikenakan pasal bukan sebagai pengguna narkotik.
Dalam banyak kasus, Jaksa memaksakan kehadiran Pasal 111/Pasal 112 dari pada Pasal 127 atau
setidaknya memasangnya bersamaan dengan alasan yang tidak dapat dipahami secara teknis
penyusunan dakwaan. Penggunaan Pasal 111/Pasal 112 tidak lain karena pasal ini lebih mudah untuk
dibuktikan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi. Pasal ini lebih mudah dibuktikan karena secara
praktik, seseorang yang dikenai Pasal 127 karena perbuatan menggunakan narkotika untuk diri sendiri,
cenderung terlebih dahulu melanggar ketentuan Pasal 111/Pasal 112 yaitu memiliki, menyimpan, dan
menguasai.15
Kondisi ini menunjukkan bahwa negara masih setengah hati dalam melakukan penyelamatan bagi
pengguna dan pecandu narkotika, maka angka kematian tinggi yang digadang-gadang BNN dan Persiden
Joko Widodo bisa jadi tepat, sebab pengguna dan pecandu narkotika yang butuh diperlakukan
berdasarkan pendekatan kesehatan justru di lempar ke Penjara.

2.5.3

Revisi Baru Yang Mengubah Syarat Remisi Bagi Korupsi

Saat ini Pemerintah lewat Kementrian Hukum HAM sedang berupaya melakukan revisi atas
Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakat (atau sering
disebut sebagai PP 99). Keinginan Pemerintah ini dilandasi karena adanya perintah UU No 11 Tahun
2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA), mengenai syarat pemberian pembebasan bersyarat
khusus anak yang berbeda dengan syarat narapidana dewasa.
Institute Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong inisiatif dari pemerintah tersebut, khususnya
terkait respon legislasi implementasi SPPA yang selama ini memang terlambat dilakukan oleh
pemerintah. Sampai saat ini memang pengaturan penempatan maupun hak hak anak serta pelaksanaan
pidana memang belum terakomodir dalam legislasi. Namun ICJR mempertanyakan dalam RPP yang saat
ini berada dalam proses penyusunan di Kementerian Hukum dan HAM. Terutama terkait dengan soal
remisi dalam Pasal Bab X Remisi. Khususnya dalam Pasal 32 RPP. Dalam pasal tersebut dinyatakan
bahwa:
“ (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
…..korupsi…lainnya dapat diberikan jika telah memenuhi persyaratan (a). berkelakuan baik dan
(b), telah menjalani 1/3 (satu petiga) masa pidana.” (2) selain persyaratan sebagaimana
dimaksud ayat (1) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak korupsi dan
pencucian uang yuang telah membayar lunas denda dan uang penganti sesuai putusan
pengadilan.”
ICJR menyarankan niat Pemerintah atas perubahan rumusan pasal remisi tersebut. Pemerintah
harus hati-hati dan sebaiknya tidak usah menyentuh perbaikan pasal terkait remisi bagi terpidana

Rehabilitasi di Surabaya, Jakarta : ICJR dan Rumah Cemara, 2016, Lihat http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasi-dalam-Praktek-Peradilan.pdf. hlm. 43 – 53.
15
Ibid
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korupsi. Banyak fokus pembenahan yang lebih penting dilakukan dari pada mengutak atik ketentuan
remisi untuk kasus korupsi tersebut. Pemerintah seharusnya justru lebih konsisten menerapkan
ketentuan Pasal 34 A Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 agar kasus korupsi yang selama ini
membentuk sistem, jaringan dan terorganisir lebih mudah terbongkar dengan skema Justice
Colaborator.
Maka, dalam rangka upaya dan mendorong kerja policy dalam pemberantasan korupsi,
pembatasan remisi bagi terpidana korupsi menjadi penting, titik tekannya tentu saja dalam konteks JC.
Oleh karena itu rumusan RPP yang makin menurunkan syarat pemberian remisi dan pembebasan
bersyarat bagi terpidana korupsi bagi beberapa pihak merupakan wujud inkonsistensi pemerintah. Ini
akan menjadi langkah mundur pemerintah dalam memberantas korupsi.
Tabel 2.9. Perbandingan Ketentuan Remisi dan Asimilasi Hak Warga Binaan
PP 99 Tahun 2012

RPP Hak Warga Binaan

Remisi
Pasal 34A

Remisi
Pasal 32

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana …………korupsi, selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum
untuk membantu membongkar perkara
tindakpidana yang dilakukannya;
b. telah membayar lunas denda dan uang
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
untuk Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana korupsi; dan

(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana …..korupsi
…lainnya dapat diberikan jika telah memenuhi
persyaratan :
a. berkelakuan baik dan
b. telah menjalani 1/3 (satu petiga) masa
pidana.”
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat
(1)bagi narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak korupsi dan pencucian uang
yuang telah membayar lunas denda dan uang
pengganti sesuai putusan pengadilan.”

Asimilasi
Pasal 36

Asimilasi
Pasal 43

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 34A ayat (1),
setelah memenuhi persyaratan:
1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
dan
3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(b) Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana …..narkotika…lainnya dapat
diberikan jika telah memenuhi persyaratan :
1. berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan
baik
3. telah menjalani 2/3 (dua petiga) masa
pidana,dan
4. telah membayar lunas denda dan uang
penganti untuk narapidana melakukan tindak
korupsi dan pencucian uang.
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BAB III
SITUASI PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM
PIDANA DALAM PERKARA PERKARA TERTENTU
3.1. Ancaman Overkriminalisasi dalam Tindak Pidana Kesusilaan
Pada semester kedua tahun 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa Perkara Nomor:
46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis
Sunarti, dkk. Dalam permohonan tersebut, khususnya Pasal 284 (Tentang Zina) dan Pasal 292 (Larangan
perbuatan cabul sesama jenis dengan anak), pemohon meminta agar MK memutus pasal-pasal tersebut
tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai perluasan Zina untuk Pasal 284, yakni tidak perlu ada unsur salah
satu orang yang berbuat Zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Serta untuk
Pasal 292, Pemohon meminta dihapuskannya frasa “anak” sehingga semua jenis perbuatan cabul
“sesama jenis” dapat dipidana.
Apabila permohonan ini dikabulkan oleh MK khususnya terkait Pasal 284 dan Pasal 292, maka
Indonesia akan berpotensi menghadapi ancaman krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over
criminalization), yaitu banyaknya atau melimpahnya perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Selain
di Mahkamah Konstitusi perluasan delik Zina ini sesungguhnya juga terakomodir dalam perubahan KUHP
yang saat ini di bahas di DPR.
Dalam RKUHP, berdasarkan Pasal 484 huruf e, diatur bahwa laki-laki dan perempuan yang masingmasing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan
pidana penjara selama 5 tahun. Dalam pembahasan di DPR tertanggal 14 Desember 2016, pasal ini
menjadi perdebatan sehingga pembahasannya dipending untuk dibahas di fraksi masing-masing. Sejauh
ini hanya tiga fraksi yang kemudian menolak rumusan pidana yang dimaksud yaitu Partai Golkar, PDI
Perjuangan dan Hanura.
Pasal 284 didasarkan pada pondasi mengenai adanya kepentingan negara dalam menjamin
lembaga perkawinan yang diatur oleh Negara sendiri. Poin kunci yang perlu diingat adalah “Zina” dalam
konteks Pasal 284 berbeda dengan “Zina” yang ada dalam agama atau pemahaman sederhana dalam
moral sosial, dalam bahasa belanda, Zina yang disebut overspel. Pidana Zina tidak maksudkan untuk
menjerat pelaku lajang (tidak terikat perkawinan), hal ini terlihat dari batasan yang ada dalam Pasal 284,
yaitu adanya delik aduan yang sangat ketat hanya diberikan pada pasangan yang “dikhianati” dan
pelakunya terikat dalam lembaga perkawinan. Filosofisnya sangat sederhana, sebab bagi mereka yang
lajang, tidak ada konsekuensi atau dampak dari melakukan hubungan terhadap orang lain atau
ketentuan yang diatur negara, berbeda dengan mereka yang terikat perkawinan.
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Di Indonesia, pemahaman ini sudah sangat jelas dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN). BPHN menerjemahkan overspel menjadi “gendak” (lihat KUHP versi BPHN). Alasannya
adalah supaya Zina dalam KUHP tidak dipahami sesederhana zina dalam pengertian agama atau moral
sosial, namun lebih pada perbuatan “perselingkuhan atau hubungan gelap (gendak)”.
Selanjutnya, mengapa Zina adalah delik aduan? Sesungguhnya dapat dilihat dari Memorie van
Toelichting (MvT) pembahasan KUHP Belanda. Adanya delik aduan dikarenakan pertimbangan ikut
campurnya alat-alat negara akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan tertentu
dari orang yang secara nyata telah dirugikan oleh suatu perbuatan (zina), dibandingkan tidak adanya ikut
campur negara dalam kasus tersebut. Selain, adanya pemikiran bahwa apabila seseorang yang
merupakan pasangan orang yang berzina, tidak memiliki keinginan untuk bercerai atau mengajukan
gugatan perceraian atas perbuatan zina tersebut, maka tidak ada alasan dan dasar yang kuat untuk
memberikan kewenangan kepada dirinya meminta negara sekalipun untuk melakukan penuntutan
menurut hukum pidana, itulah alasan dibalik adanya delik aduan yang secara ekslusif hanya diberikan
pada pasangan orang yang melakukan Zina.
Sama halnya dengan Pasal 284, Pasal 292 KUHP memiliki dasar filosofis yang sangat kuat. Secara
a-contrario delik ini tidak dimaksudkan menjerat hubungan seks sesama jenis kelamin yang dilakukan
oleh sesama orang yang sudah dewasa, sebab pidana dalam hal hubungan seks sesama jenis dilakukan
terhadap orang lain belum dewasa (anak). Alasannya, sebab orang dewasa dianggap sudah mampu
mengambil putusan dalam konteks privat, sehingga apapun hal yang dilakukan oleh orang dewasa,
sepanjang tidak merugikan orang lain, dianggap merupakan bagian privasi dari orang dewasa tersebut.
Sedangkan anak dianggap sebagai seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan (non
competent consent). Titik tekan Pasal 292 menurut pakar hukum pidana, adalah untuk menjamin orang
dewasa tidak berbuat cabul dengan anak, dengan alasan apapun, bahkan apabila yang membujuk rayu
adalah anak, atau bahkan apabila orang dewasa tersebut bersifat pasif.
Dasar adanya unsur “sesama jenis” dalam Pasal 292 tersebut bertujuan untuk menjamin
perluasan perbuatan cabul pada anak. Penggunaan istilah “sesama jenis”, menghindarkan konteks
hubungan seksual terbatas pada perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan dalam hubungan
heteroseksual. Sehingga Pasal 292 ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari semua tindakan cabul
yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam banyak anggapan awam, bahwa perubahan Pasal 292 juga
ditujukan untuk melindungi orang dewasa yang “dicabuli” oleh pelaku sesama jenis, namun tampaknya
mereka yang berpandangan seperti ini lupa membaca Pasal 289 KUHP, yang sudah memberikan
perlindungan yang melingkupi laki-laki maupun perempuan dewasa yang mengalami tindak pidana
pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik berlainan jenis kelamin atau sesama jenis
kelamin.

3.1.1. Dampak Overkriminalisasi Kesusilaan
Perluasan delik kesusilaan zina ini akan berakibat pada tingginya angka penghukuman dan
memperbesar jumlah pelaku tindak pidana. Ini akan berimbas langsung kepada kewajiban Negara
terkait kebijakan penal, memperbanyak fasilitas dalam proses pengadilan, penegakan hukum dan Lapas.
Kondisi ini juga akan mengakibatkan berubahnya prioritas kebijakan kriminal Indonesia. Prioritas
pemerintah akan terpecah dalam memerangi kejahatan yang menjadi prioritas misalnya korupsi,
gembong narkotika, terorisme dan kejahatan terorganisir lainnya. Padahal pada saat ini saja Indonesia
sudah kewalahan menghadapi jenis-jenis kejahatan tersebut. Fokus ini akan terpecah dengan adanya
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pekerjaan tambahan negara mengurusi pasal-pasal kesusilaan warga negara yang sesungguhnya bukan
menjadi prioritas negara saat ini.
Dengan kebijakan pidana yang ingin memperluas tindak pidana kesusilaan maka Negara akan
masuk terlalu jauh dalam mengontrol hak yang sangat privasi warga negara. Negara akan sangat mudah
untuk mencampuradukkan persoalan yang bersifat privat dan personal dengan urusan yang bersifat
publik. Hal ini justru mengingkari kedudukan hukum pidana sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan
masalah hukum (ultimum remedium). Dengan kata lain, tidak akan ada lagi penghormatan akan hak atas
privasi warga negara, sebab atas nama hukum pidana, negara akan sangat bebas untuk mencampuri
urusan privat warga negaranya. Maka bisa dibayangkan, penegak hukum akan semakin represif dan
memiliki kewenangan begitu besar untuk masuk ke ranah privat warga negara.
Asumsi bahwa negara memiliki kapasitas untuk menjamin rasa aman, menjaga tingkat kepatuhan
hukum, dan mampu mengendalikan tingkat kriminalitas akan berbenturan dengan kemampuan terbatas
yang dimiliki negara, hasilnya masyarakat justru akan menilai negara tidak mempu menjalankan fungsi
dan tugasnya. Hal yang paling buruk, maka akan ada “main hakim sendiri” dari warga negara akibat
ketidakpercayaan publik yang tinggi, dikarenakan terbatasnya kemampuan negara dalam menangani
banyaknya kasus pidana.
Belum lagi beban adanya salah sasaran dalam pengenaan pidana, misalnya pemenjaraan kepada
anak-anak atau remaja yang berhubungan seks pra-nikah sampai dengan tindakan yang bias gender
karena akan lebih banyak menyasar perempuan, semisal kriminalisasi pekerja seks komersial yang bisa
jadi adalah korban perdagangan orang.
Data dari Unicef pada 2012, setiap 25 menit di Indonesia, terdapat satu orang baru terinfeksi HIV.
Satu dari setiap lima orang yang terinfeksi di bawah usia 25 tahun. Proyeksi Kementerian Kesehatan
Indonesia menunjukkan bahwa tanpa percepatan program penanggulangan HIV, lebih dari setengah juta
orang di Indonesia akan positif HIV pada tahun 2014. Epidemi tersebut dipicu terutama oleh penularan
seksual dan penggunaan narkoba suntik.16
Perilaku seksual beresiko masih menjadi salah satu penyumbang terbesar penularan HIV/AIDS.
Berdasarkan temuan Unicef, salah satu kendala di Indonesia adalah Seks masih dianggap sebagai
sesuatu yang tabu yang tidak dibicarakan secara terbuka dengan para orang tua, guru, dan bahkan
dengan penyedia pelayanan kesehatan. Selain itu, ketentuan-ketentuan hukum mempersulit orangorang muda yang belum menikah untuk mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.
Beberapa ketentuan hukum lainnya membuat penyebaran informasi tentang pendidikan seks dapat
disalahartikan sebagai tindakan kriminal. Promosi penggunaan kondom masih merupakan persoalan di
Indonesia. Daerah-daerah tertentu menentang promosi ini atas dasar agama atau moral.
Apabila dilihat lebih jauh, kriminalisasi dalam bentuk perluasan delik kesusilaan Zina yang
menyasar hubungan diluar perkawinan yang sah, justru akan berdampak buruk pada kondisi penyebaran
HIV/Aids di Indonesia. Kriminalisasi akan mengakibatkan stigma pada seks, sehingga akan semakin
mempersulit orang muda yang belum menikah untuk mengakses pelayanan kesehatan seksual dan
reproduksi sebagaimana laporan dari Unicef.

16

Unicef Indonesia, Ringkasan Kajian : Respon Terhadap HIV & AIDS, Oktober 2012.
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3.2

Meningkatnya Penggunaan Hukum Pidana Defamasi (Penghinaan) di Ranah Internet

Korban penggunaan pasal-pasal penghinaan di internet yang menjadi fokus ICJR di tahun 2016
adalah kasus Yusniar (27 tahun) seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan, menghadapi
persidangan di Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar) atas tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (3)
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehubungan status facebook
yang diunggah pada 14 Maret 2016 yang berbunyi “Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga masalahnya.
Anggota DPR t*lo, pengacara t*lo. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku
pergiko ganggui Poeng”. Status tersebut dibuat oleh Yusniar karena kekecewaan Yusniar sehubungan
perbuatan SS, Anggota DPRD Jeneponto, yang diduga melakukan tindakan sewenang wenang karena
melakukan pengrusakan rumah miliknya.
Peningkatan penggunaan pasal-pasal defamasi yang paling signifikan di tahun 2016. LBH Pers
misalnya mencatat bahwa penggunaan pasal pencemaran nama baik UU ITE terus meningkat sejak
pertama kali diundangkan hingga saat ini. Tercatat 10 kasus per bulan dengan sebaran makin luas dan
platform/medium yang beragam.17 SAFEnet mencatat medium yang paling banyak digunakan para
pelapor 56,5 persen Facebook, kemudian Twitter 12,4 persen.18
Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri mencatat tindak pidana Cyber Crime di Indonesia pada
tahun 2016 terdapat peningkatan kasus tindak pidana penghinaan sebanyak hampir 2 kali lipat (Tahun
2016 = 708 laporan) dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2015 = 485 laporan). Sedangkan dalam
tindak pidana menyebarkan permusuhan pada tahun 2016 terjadi kefokusan penanganan kasus oleh
penyidik, dimana terdapat peningkatan penyelesaian kasus yang cukup signifikan, yakni 3 kali lipat (25%)
dibanding tahun 2015 (7,27%).
Tabel 3.1. Jumlah Laporan/Kasus Defamasi dan Hate Speech Cyber Crime di Mabes Polri
No

2015

2016

Tindak Pidana Cyber
Crime

Crime
Crime
%
Crime
Crime
%
Total
Solved
Total
Solved
(CT)
(CC)
(CT)
(CC)
1 Penghinaan
485
120 24,74%
708
166 23,45%
2 Menyebarkan Permusuhan
55
4
7,27%
44
11 25,00%
Total
2522
548 21,73%
2632
743 28,23%
Sumber : Rekap Bareskrim Mabes Polri 2016,
Jika melihat total persentase seluruh tindak pidana siber yang terjadi antara tahun 2015 dengan
tahun 2016, maka kasus defamasi UU ITE menempati posisi tertinggi di tahun 2016 berdasarkan Crime
Total (jumlah aduan kasus). Telah terjadi peningkatan jumlah aduan kasus defamasi dalam UU ITE dari
yang semula hanya 485 kasus di tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 708 kasus di tahun 2016.
Namun berkebalikan dengan kemampuan, hanya sedikit kasus defamasi tersebut dapat diselesaikan
oleh aparat penegak hukum. Terjadi pula penurunan kemampuan penyelesaian kasus yang semula
tahun 2015 dapat diselesaikan sebanyak 24,74% menjadi hanya 23,45% di tahun 2016. Peningkatan
17

http://jabar.tribunnews.com/2016/12/04/revisi-uu-ite-masih-ancam-pengguna-media-sosial?page=all
https://m.tempo.co/read/news/2016/12/29/172831059/laki-laki-paling-banyak-jadi-terlapor-kasus-uu-ite
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jumlah kasus defamasi UU ITE yang harus ditangani menjadi hampir 2 kali lipat, sangat mempengaruhi
beban kinerja aparat dan resource penegak hukum dalam menuntaskan kasus defamasi. Kekhawatiran
ICJR akan peningkatan angka defamasi di masyarakat sejak tidak ada perubahan berartinya revisi UU ITE
(konteks defamasi), telah nampak dari data yang ditampilkan dari Bareskrim Polri diatas.

Penggunaan Pasal Defamasi 27 ayat (3) ITE di Nusa Tenggara Barat (NTB)
Situasi khusus penggunaan pasal 27 ayat (3) ITE dapat dilihat di propensi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Propinsi ini termasuk salah satu menyumbang perkara kasus ITE terbesar di Indonesia. Berdasarkan
data kepolisian (Subdit II Cyber Crime Polda NTB) sepanjang tahun 2016 ini, sedikitnya terdapat 86 kasus
terkait pelanggaran UU ITE yang masuk ke Polisi. Rinciannya yaitu, 30 kasus masih di tahap penyelidikan,
10 kasus di tingkat penyidikan, namun sebanyak 37 kasus tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan,
sedangkan 9 kasus lainnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga mengatakan jumlah kasus
pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Nusa Tenggara Barat (NTB),
tertinggi di Indonesia. “Saya diberi tahu kasusnya ada sekitar 80-an, tapi Kapolda yang tahu persis.
Statusnya ada yang penyelidikan, penyidikan, proses dan ada yang sudah di pengadilanSelain NTB, kata
Rudiantara, pelanggaran ITE juga banyak terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yakni berjumlah sekitar
50-an kasus dari 177 kasus yang terverifikasi19.

3.2.1. Tren Penggunaan Pidana Hate Speech
Di penghujung tahun 2016, Pasal-pasal hate speech terutama pasal 28 (2) ITE ini digunakan dalam
kasus dugaan penyebar kebencian berbasis agama dalam kasus Buni Yani, dan yang terbaru pasal-pasal
dalam UU ITE ini kemungkinan akan digunakan menjerat penulis buku Jokowi Undercover yang diduga
melakukan penyebar kebencian, Polri masih mengusut dugaan kejahatan tersebut.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Pasal 28 ayat (2)
dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian
berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh
lebih mudah digunakan terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
(UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa
benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain

19

http://www.infonawacita.com/menkominfo-kasus-pelanggaran-uu-ite-terbanyak-di-ntb/
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berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebar
kebencian terhadap golongan/agama 156, 156 a dan 157.
Sedangkan jika menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pasal 28 ayat (2) juga mememiliki unsur penting yakni
“menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Berbeda dengan UU Diskriminasi, UU ITE
menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan “suku, agama, ras, dan antargolongan” ini
menunjukkan bahwa muatannya lebih luas lingkupnya di banding UU Diskriminasi. Karena tidak hanya
mengatur etnas dan ras namun ada unsur kejahatan dalam frase “agama dan antar golongan”, yang
tidak ada dalam UU Diskriminasi tersebut.
Karena Pasal 28 ayat (2) ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran
kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya. Maka tren penggunaan pasal 28 ayat (2)
ITE ditahun-tahun mendatang pasti lebih meningkat, ini karena elemennya lebih luas, dengan ancaman
pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian berbasis SARA di
dunia maya, dibanding UU lainnya.
Berdasarkan data bareskrim ditahun 2015, kasus terkait menyebarkan permusuhan dalam dunia
maya mencapai 55 laporan kasus, namun yang masuk di tahap penuntutan hanya 4 kasus. Sedangkan di
tahun 2016 mencapai 44 laporan kasus, dan yang sampai ke tahap penuntutan ada 11 kasus.
Dalam pemantauan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Pasal UU ITE ini telah digunakan
dalam berbagai kasus penyebar kebencian di Indonesia, berbeda dengan Pasal dalam UU Diskriminasi
Rasial, yang belum pernah digunakan sama sekali dalam Pengadilan. Beberapa kasus yang menggunakan
pasal-pasal dalam UU ITE umumnya terfokus kepada penyebaran kebencian agama, dan belum pernah
digunakan terkait kasus-kasus penyebar kebencian berbasis ras dan etnis, kasus tersebut yakni:
Pertama, kasus Sandy Hartono yang diadili Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2011. Berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2011 Nomor : 347/Pid.B/2011/PN.PTK ia
terbukti membuat akun facebook palsu dan memasukkan gambar-gambar maupun kalimat yang
berisikan penghinaan terhadap agama Islam. Ia di pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana
denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena 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 antar golongan (SARA),
Kedua, kasus Alexander Aan yang diadili di Pengadilan Muaro Sumatera Barat tahun 2012,
berdasarkan putusan No. 45 /PID.B/2012/PN.MR ia di hukum dua tahun penjara dan 3 bulan serta
denda 100 juta karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “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
Antar Golongan (SARA)” berdasarkan putusan pengadilan ia terbukti telah Terdakwa telah membuat di
Akun Facebook Terdakwa (Group Ateis Minang) yang bernama Alex Aan, email indesgate@yahoo.co.id
berupa tulisan yang menghina agama.
Ketiga kasus, Kasus Muhamad Rokhisun yang diadili di pengadilan negeri Pati tahun 2013,
berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. ia pidana penjara selama: 5 (lima) dan denda
31

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Ia terbukti 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
antar golongan (SARA)”; dengan cara membuat status atau kata-kata yang menyerang serta menista
agama.
Keempat, kasus I Wayan Hery Christian, ia divonis penjara tujuh bulan karena terbukti bersalah
dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palu. Putusan menyatakan bahwa ia terbukti melakukan
tindakan penistaan agama melalui sarana informasi teknologi sesuai pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45
Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Ia membuat status
yang melecehkan di media sosial karena merasa terganggu suara takbir menyambut Idul Adha. Ternyata
status I Wayan Hery tersebut tersebar luas di masyarakat dan akhirnya dilaporkan warga ke polisi. ia dan
pihak keluarga juga telah meminta maaf kepada masyarakat luas atas perbuatannya.
ICJR mendorong penggunaan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 UU ITE secara lebih cermat dalam
situasi kekinian. Penggunaan pasal-pasal ini haruslah lebih presisi dan tepat, sehingga dapat secara
efektif memberikan rasa keadilan bagi publik namun di sisi lain juga tidak membunuh kebebasan
berekspresi warganegara.

3.3.

Menguatnya Penggunaan Pasal-Pasal Makar

KUHP merupakan peraturan hukum pidana positif Indonesia yang dalam sejarahnya berasal dari
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali
dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan
sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS (Wetboek van Strafrecht ) negeri
Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun
WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu
menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Oleh karena
itu pasal-pasal Makar juga berasal dari WvSNI.
Tabel 3.2. Perbandingan Pasal Makar dalam KUHP (terjemahan Moeljatno) dan WvSNI
Pasal
Pasal 87

Pasal
104

Pasal
106

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum
Pidana) (terjemahan Muljatno)
Dikatakan ada makar untuk melakukan
suatu perbuatan, apabila niat untuk itu
telah ternyata dari adanya permulaan
pelaksanaan, seperti dimaksud dalam
pasal 53.
Makar
dengan
maksud
untuk
membunuh,
atau
merampas
kemerdekaan,
atau
meniadakan
kemampuan Presiden atau Wakil
Presiden memerintah, diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara
sementara paling lama dua puluh tahun
Makar dengan maksud supaya seluruh
atau sebagian dari wilayah negara jatuh

Art
Art
87

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch
Indie (WvSNI) (engelbrecht)
Aanslag tot een felt bestaat, zoodra
hetvoomemen des daders zich door een begin
van uitvoering, in denzin van art 53. heeft
geopenbaard.

Art
104

De aanslag ondernomen met het oogmerk om
den koning, de regeerende Koningin of den
Regent van het leven of devrijheid te berooven
of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt
gestraft met de doodstraft of levenslange
gevangenstraf of tjidelijke van ten hoogste
twintig jaren[1]

Art
106

De aanslag ondernomen met het oogremek om
het grondgibied van den staat geheel of

32

Pasal
107

Pasal
139a

Pasal
139b

Pasal
140

ke tangan musuh, atau dengan maksud
untuk memisahkan sebagian wilayah
negara dari negara yang lain, diancam
dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara sementara paling
lama dua puluh tahun
(1) Makar dengan maksud untuk
menggulingkan pemerintah, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar
tersebbut dalam ayat 1, diancam
dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara sementara paling
lama dua puluh tahun
Makar dengan maksud melepaskan
wilayah atau daerah lain dari suatu
negara sahabat untuk seluruhnya atau
sebagian dari kekuasaan pemerintah
yang berkuasa di situ, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun
Makar dengan maksud meniadakan
atau mengubah secara tidak sah bentuk
pemerintahan negara sahabat atau
daerahnya yang lain, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun

(1) Makar terhadap nyawa atau
kemerdekaan raja yang memerintah
atau kepala negara sahabat, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.
(2) Jika makar terhadap nyawa
mengakibatkan kematian atau dilakukan
dengan rencana terlebih dahulu
mengakibatkan kematian, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua
puluh tahun.
(3) Jika makar terhadap nyawa
dilakukan dengan rencana terlebih
dahulu
mengakibatkan
kematian,
diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara sementara paling lama
dua puluh tahun

gedeeltlijk omder vreemde heerschappij te
brengen of om een deel daarvan aff te scheiden.
Wordt gestraft met levenslange gevangeisstraft
of tijdlr..van ten hoogste twinting jaem

Art
107

(1) De aanslag ondernomen met het. Oogmerk
oin omwenteling teweeg te brengen. wordt
gestafct melt gevangenisstraf of tijdleke van ten
hoogste vijftien jaren
(2) Leiders en aaleggers van een aanslag als in
het eerste lid bedoeld. Worden gestraft met
levenslange gevanngemisstraft of tujdekijke van
ten hoogste twinting jaren.

Art
139a

De aanslag ondernomen met het oogmerk om
het grondgebied van een bevrienden staat
geheel of gedeeltelijkte onttrekken aan de
heerschappij van het aidaar gevestigd gezag.
Wordt gestraft met gevangenisstraft van ten
hoogse vijf jaren
De aanslag ondernomen met het oogmerk om
den gevestigden regeeringsvorm van een
bevrienden staat of van eenekolonie of ander
gebiedsdeel van een bevrienden staat te
vernietegen of op onwettige wijze te
veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraft
van ten hoogste vier jaren
(1) De aanslag op het leven of de vrijheid van
een regreeringvorm vorst of ander hoofd van
een bevrienden saat wordt gestraft met
gevangenisstraft van ten hoogste vijftien jaren.
(2) Indien de aanslag op het leven den dood
ten gevolge heeft of met voorbedachten rade
wordt
ondermanen,
wordt
levenslange
gevangenisstraft of tjidelijke van ten hoogste
twinting jaren opglegd.
(3)
Indien de aanslag op het leven met
voorbedachten rade ondernomen den dood ten
gevolge heeft, wordt de doodstraf of levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
twinting jaren opgelegd

Art
139b

Art
140

Pasal-pasal terkait Aanslag merupakan saduran dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch
Indie (WvSNI) dan pasal-pasal tersebut belum pernah diubah sekalipun oleh Pemerintah Indonesia
setelah diberlakukannya di Indonesia pertama kali. “Aanslag”yang merupakan frase penting dalam
pasal-KUHP ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata“Makar”.
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Masalah utamanya adalah KUHP tidak memberikan defnisi atas kata Aanslag. frasa Makar ini telah
menimbulkan adanya ketidakjelasan tujuan dan rumusan dari Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan
140. Tidak jelasnya penggunaan frasa Aanslag yang diterjemahkan sebagai Makar, telah mengaburkan
pemaknaan mendasar dari “Aanslag” yang apabila dimaknai dalam bahasa Indonesia, lebih tepat sebagai
“Serangan”.
Beberapa referensi dari banyak pakar pidana juga telah mengatakan hal serupa. Djoko Prakoso,
misalnya menyatakan bahwa kata “Makar” merupakan terjemahan dari kata “Aanslag” yang berarti
“Serangan”. Menurutnya KUHP tidak memberikan defenisinya namun hanya penafsiran yang otentik
(khusus) yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP. Menurut Lamintang, jika dihubungkan dengan tindak
pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP a “Aanslag” hanya tepat diartikan sebagai aanval (serangan)
atau sebagai misadadige aanranding (penyerangan dengan maksud tidak baik).
Wirjono Prodjodikoro juga menggunakan kata “Makar” sebagai terjemahan kata “Aanslag”, yang
menurut beliau adalah “Serangan”. Sehingga menurutnya, “Aanslag” adalah “Serangan.” Prof. Noyon
dan Prof.Langemeijer, menyatakan kebanyakan “Aanslag”merupakan tindak kekerasan atau setidaktidaknya merupakan percobaan–percobaan untuk melakukan tindak kekerasan.
Bahkan bila ditelaah lebih otentik, berdasarkan Memorie van Tolichting (MvT) KUHP di Belanda,
definisi dan pengertian tersebut juga pernah ditanyakan oleh Raad Van State pada waktu Pasal 104
KUHP dibentuk. Dan dalam jawabannya Menteri Kehakiman telah menjelaskan bahwa apa yang
dimaksudkan dengan aanslag op de person ialah elke daad van geweld tegen de person atau setiap
tindak kekerasan terhadap seseorang.
Berdasarkan dari uraian diatas maka menerjemahkan “Aanslag” sebagai “Makar” dalam undangundang a quo yang tidak disertai defenisi dalam Undang-Undang adalah tidak tepat sebab “Aanslag”
sebagai “Makar”dalam konteks bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Kesalahan dalam penerjemahan
yang kemudian mengaburkan pemaknaan makar sangatlah fatal.
Dalam tindak pidana, perumusan pidana harus bersandar pada asas kejelasan tujuan dan
kejelasan rumusan yang merupakan bagian dari asas hukum pidana yang utama yaitu asas legalitas.
Bahwa persoalan kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan tidak hanya dalam posisi untuk melindungi
warga negara dari perbuatan yang tidak jelas apakah perbuatan tersebut sudah diatur berdasarkan
undang-undang atau tidak, namun juga memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak salah dalam
menerapkan hukum sehingga seseorang menjadi tidak dapat dijerat atau menggunakan hukum tersebut
dengan sewenang-wenang diluar tujuan dari pengaturannya.
Oleh karena itu maka penggunaan kata “Makar” sebagai pemaknaan dari “Aanslag” yang
ditafsirkan berbeda-beda telah dengan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat
dengan jelas memaknai “Aanslag” sebagai “serangan”. Akibat ketidakpastian hukum terhadap delik
Makar, maka pemenuhan Hak Konstitusi sebagai mana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Tidak dapat terpenuhi.
Pergesaran Makna “Aanslag” sebagai serangan dalam Makar juga telah mengakibatkan adanya
ketidakjelasan penggunaan Pasal Makar dalam peradilan pidana. Bahwa dalam berbagai dakwaan yang
diajukan oleh Jaksa, Makar kemudian tidak dimaknai sebagai suatu Serangan.
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Dalam Kasus Sehu Blesman Alias Melki Bleskadit dalam Putusan MA No. 574 K/Pid/2012 didakwa
melakukan “Makar” karena menjadi Ketua Panitia hari Perayaan Kemerdekaan Papua Barat yang
dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa sama sekali tidak
menjelaskan unsur “Aanslag” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat
dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 5 Tahun Penjara;
Dalam Kasus Semuel Waileruny dalam Putusan MA No. 1827 K/Pid/2007, didakwa dengan
permufakatan Jahat untuk melakukan “Makar” karena ingin mengibarkan bendera RMS (Republik
Maluku Selatan) yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa
juga tidak menguraikan unsur “aanslag” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya
menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 3
Tahun Penjara;
Dalam Kasus Stepanus Tahapary als. Stevi dalam Putusan MA No. 2106 K/Pid/2008, didakwa
dengan permufakatan Jahat untuk melakukan “Makar” karena menyimpan dokumentasi berupa VCD
dan Dokumen konflik Maluku, Pelaksanaan HUT Republik Maluku Selatan dan upacare bendera Republik
Maluku Selatan. Dalam dakwaannya, Jaksa juga tidak menguraikan unsur “aanslag” atau “serangan”
sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari
Indonesia. Terpidana dipidana dengan 3 Tahun Penjara;
Dalam Kasus Yakobus Pigai dalam Putusan MA No. 1977 K/PID/2008, oleh Hakim Agung dipidana
dengan Pidana Makar yang diartikan sebagai Kejahatan Terhadap Negara. Ia dipidana penjara selama 5
tahun karena mengibarkan Bendera Bintang Kejora yang dianggap sebagai tindakan Makar. Baik Jaksa
dan Hakim tidak memasukkan unsur “Makar” sebagai “Serangan” atau “Aanslag” bahkan Hakim Agung
kemudian menyederhanakan perbuatan mengibarkan bendera Bintang kejora tanpa adanya unsur
“Serangan” menjadi Kejahatan Terhadap Negara.
Selain kasus-kasus diatas ada beberapa kasus lainnya yang dipidana dengan Pasal Makar memiliki
karekteristik yang sama, yaitu tidak dijelaskannya unsur “Makar” sebagai serangan oleh Jaksa dan
Hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Makar telah bergeser akibat adanya pergeseran
makna Makar sebagai “Aanslag” atau “serangan”.
Dengan tidak adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum, akibat dari bergesernya
pemaknaan Aanslag sebagai serangan, maka Sepanjang tidak dimaknai sebagai serangan, frasa Makar
dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b , dan 140 Undang-udang No.1 Tahun 1946 (KUHP)
bertentangan dengan Pasal 28 D (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1).
ICJR kemudian pada Desember 2016, meminta kepada MK agar Pasal 87, Pasal 104, 106, 107,
139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang apabila frasa“makar” tidak dimaknai sama seperti aanslag atau “serangan”.
Permohonan pengujian yang diajukan ICJR ke MK juga guna merespon minimnya pembahasan
pasal makar dalam RKUHP yang dilakukan oleh DPR, untuk mengharmonisasikan masukan yang telah
diajukan ICJR ke DPR dan untuk memperkaya pembahasan terkait pasal terkait, maka penting kiranya
Pengajuan ini dibahas secara mendalam di MK.
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BAB IV
SITUASI HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA 2016
4.1

Praktik Penyiksaan Dalam Sistem Peradilan

Konvensi Anti Penyiksaan menyebutkan bahwa Penyiksaan adalah “…setiap perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani
maupun rohani, yang dengan sengaja dilakukan pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau
keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga…” Oleh karena praktik penyiksaan sebagai teknik untuk
mengumpulkan bukti atau alat bukti merupakan salah satu perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum
Internasional. Secara nasional, Indonesia masih belum memiliki pengaturan yang secara spesifik
mengkriminalisasi penyiksaan sebagai tindak pidana, proses hukum masih bersandar pada ketentuan
penganiayaan dalam KUHP.
Indonesia pada 2016 masih belum berhasil melakukan pencegahan dan penanganan atas kasuskasus penyiksaan, termasuk lemahnya sistem hukum melawan praktik penyiksaan. Sampai dengan saat
ini pemerintah Indonesia bahkan lalai melaporkan situasi dan perkembangan pencegahan penyiksaan di
Indonesia ke forum PBB yang jatuh tempo sejak 2011. Komite Anti Penyiksaan di PBB sudah sejak lama
mengeluarkan permintaan untuk Indonesia agar memenuhi kewajibannya untuk melaporkan situasi
penyiksaan di Indonesia kepada Komite Anti penyiksaan PBB.
Indonesia gagal melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus penyiksaan. Tidak
adanya data resmi dari Komisi atau lembaga yang secara konsisten melakukan monitoring atas kasuskasus penyiksaan di Indonesia menunjukkan hal tersebut.
Dari laporan berbagai lembaga, di tahun 2016 masih belum dapat dikatakan ada kemajuan
signifikan terkait situasi penyiksaan. Baik Kontras,20 Elsam,21 dan ICJR22 melaporkan bahwa penyiksaan
yang dilakukan sepanjang 2016 masih belum dapat ditekan, sejalan dengan itu, justru kasus-kasus
penyiksaan masih banyak terjadi.

20

Lihat
http://medan.tribunnews.com/2016/12/29/kontras-105-luka-dan-13-meninggal-akibat-kekerasansepanjang-2016
21
Lihat http://elsam.or.id/2016/06/penyiksaan-sebagai-manifestasi-dominasi-dan-kuasa-aparat-penegak-hukumindonesia/
22
Lihat http://icjr.or.id/praktek-penyiksaan-masih-menjadi-bagian-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia/

36

Tabel 4.1. Kasus Penyiksaan di Tahun 2016
No.

Bulan/Tahun

Wilayah

Pelaku

Korban

Kondisi Korban

1

Januari/2016

Jawa
Tengah

Densus 88

An

Luka-luka

2

Januari/2016

Jawa
Tengah

Densus 88

Ha

Luka-luka

3

Januari/2016

Jawa
Tengah

Densus 88

AP

Luka-luka/Intimidasi

4

Januari/2016

Jawa
Tengah

Densus 88

NS

Luka-luka/Intimidasi

5

Februari/2016

Jakarta

Anggota Polda
Metro Jaya

Ni

Luka-luka

6

Februari/2016

Kep. Riau

Anggota Polresta
Barelang

WZ

Luka-luka

7

Maret/2016

Jawa
Tengah

Anggota Densus
88

Si

Tewas

8

Maret/2016

Jawa
Timur

Anggota Polsek
Kenjeran

Sa

Luka-luka

9

April/2016

Jawa
Barat

Anggota Sipir
Lembaga
Permasyarakatan
(Lapas) Banceuy
Kelas II A,
Bandung

UK alias
Uw

Tewas

10

April/2016

Papua

Gabungan
TNI/Polri

YS, UK, ES,
ND, LO, LB

Luka-luka/Intimidasi

11

April/2016

Sumatera
Utara

Anggota Polsek
Medan Labuhan

Ha dan
RDGS

Luka-luka/Pelecehan seksual

12

Maret/2016

Maluku

Anggota Polsek
Namrole

UN

Luka-luka

13

Mei/2016

Jakarta

Anggota Polda
Metro Jaya

RA

Luka-luka
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14

Juni/2016

Sulawesi
Selatan

Anggota Polres
Maros

ANF

Luka-luka

15

Juni/2016

Sulawesi
Tenggara

Anggota Polresta
Kendari

AJ

Tewas

16

September/2016

Riau

Anggota Polres
Meranti

AAP

Tewas

17

Oktober/2016

Lampung

Anggota Polresta
Bandar Lampung

AS

Luka-luka/Intimidasi

18

Oktober/2016

Aceh

Anggota Polres
Aceh Barat

Ja

Luka-luka

19

Oktober/2016

Padang

Anggota Polsek
Nanggalo

De

Luka-luka

Dalam catatan ICJR, sepanjang 2016, terjadi 19 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum sesuai Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan. Dari 19 Kasus tersebut, 4 tersangka meninggal
dunia diduga akibat penyiksaan. Pelaku penyiksaan masih didominasi oleh Kepolisian, disusul oleh TNI
dan Sipir Lembaga Pemasyarakatan. Sejalan dengan itu, maka mayoritas penyiksaan terjadi di kantorkantor Polisi dan tempat penahanan atau pada saat melakukan proses penyidikan.
Tahun 2016 juga menjadi tahun yang sangat penting dalam melakukan evaluasi pada penanganan
kasus terorisme. Tercatat, Densus 88 disebutkan dalam 5 kasus penyiksaan yang tercatat pada 2016.
Kasus Siyono yang tewas pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Densus 88 sangat menyita perhatian
sepanjang tahun, kemudian kasus penyiksaan yang melibatkan anak dibawah umur serta kasus salah
tangkap yang juga dalam kasus terorisme dan melibatkan Densus 88.
Dalam hal regulasi, sampai dengan saat ini tidak tersedia regulasi yang secara khusus dapat
digunakan dalam menghukum pelaku penyiksaan secara efektif. Tidak ada kriminalisasi khusus terhadap
tindak pidana penyiksaan. Satu-satunya harapan ada dalam R KUHP, kejahatan penyiksaan diatur dalam
dua Pasal, yaitu dalam Bab XXXII tentang Tindak Pidana Jabatan dalam Pasal 669 Buku II Rancangan
KUHP 2015, yang saat belum selesai dibahas oleh DPR.
Bahkan Inisiatif terkait Optional protokol, atau protokol tambahan, yang melengkapi ratifikasi
konvensi anti penyiksaan, telah ditolak oleh pemerintah dan tidak kunjung di dorong kembali. Optional
Protokol Anti Penyiksaan ini merupakan instrumen untuk mendukung pencegahan penyiksaan,
Indonesia tidak bersedia meratifikasi dengan alasan kedaulatan Negara. Hal ini mengakibatkan
Indonesia tidak memiliki mekanisme pemantauan tempat-tempat penahanan yang terintegrasi dengan
berbagai lembaga pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga menjadikan tempattempat penahanan sebagai “surga” bagi pelaku-pelaku penyiksaan.
Pada 2014 lalu, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri telah berinisiatif
menyusun RUU Pencegahan Penyiksaan namun sejak 2015 rencana ini mandek di tangan mereka
sendiri. Pada 24 Februari 2016, lima lembaga Negara (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM), Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi
38

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK)) menandatangani kesepakatan bersama (MoU) Mekanisme Pencegahan Nasional
Bagi Pencegahan Penyiksaan, Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.
Sampai saat ini nota ini belum menunjukkan hasilnya, belum ada laporan resmi yang signifikan atas
kebijakan baru ini.
Di sisi lain, muncul beberapa legislasi yang justru melanggengkan situasi penyiksaan. RUU
pemberantasan terorisme yang diusulkan pemerintah tahun 2016 telah membuka situasi yang
berpotensi terjadinya penyiksaan dengan menambah jangka waktu penangkapan incommunicado dan
penahanan paling lama dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia. Dalam RUU tersebut
Penangkapan incommunicado dan pencegahan dapat dilakukan selama 30 hari sedangkan penahanan
450 hari. RUU juga secara terang-terangan memberikan kewenangan bagi penyidik dan aparat penegak
hukum untuk menempatkan seseorang tanpa status jelas pada suatu tempat yang juga tidak diketahui.
Secara eksplisit, ini merupakan praktik legal dari “penahanan incommunicado” di Indonesia dan dapat
dipastikan akan menjadi lumbung kasus penyiksaan. Penahanan Incommunicado masih menjadi
persoalan penting di Indonesia, UU Terorisme dan UU Narkotik menjadi dua undang-undang utama yang
mengakomodir masih maraknya penyiksaan dalam konteks Penahanan Incommunicado.

4.2

Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Court)

Sejak lahirnya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan
model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di Indonesia semakin baik. Tak heran
jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini. Namun sudah empat tahun
berlalu sejak disahkan pada 30 Juli 2012, ternyata tantangan implementasi SPPA mulai terbukti.
Namun sayangnya regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini tak kunjung diselesaikan.
Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan
pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan subtansi dalam Peraturan
Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang
Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak
Hukum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Dan
Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).
Tabel 4.2 Materi Peraturan Pelaksanaan SPPA
No.

Perintah dalam
UU SPPA

Peraturan Pelaksana

1.

Pasal 15

Peraturan
Pemerintah
mengenai
pedoman
pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi
pelaksanaan Diversi.

tersedia

2.

Pasal 21 ayat (6)

Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara
pengambilan keputusan serta program pendidikan,
pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak
belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau
diduga melakukan tindak pidana .

tersedia

3.

Pasal 25 ayat (2)

Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register

Belum tersedia
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Status

perkara Anak dan Anak korban
4.

Pasal 71 ayat (5)

Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata
cara pelaksanaan pidana.

Belum tersedia

5.

Pasal 82 ayat (4)

Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang
dapat dikenakan kepada Anak

Belum tersedia

6.

Pasal 94 ayat (4)

Peraturan Pemerintah mengenai tata cara
pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan

Belum tersedia

7.

Pasal 90 ayat (2)

Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak
Korban dan Anak Saksi

Belum tersedia

8.

Pasal 92 ayat (4)

Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihanbagi penegak hukum dan
pihak terkait secara terpadu

tersedia

Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang
memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan
penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni LPKA, LPKS, RPKA dan LPAS.
Pengganti tempat Penahanan, pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya
sedangkan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama
proses peradilan berlangsung.
Tabel 4.3. Permasalahan 4 (Empat) Lembaga Implementasi UU SPPA
Lembaga

Fungsi

Masalah

Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA)

lembaga atau tempat Anak menjalani
masa pidananya (usia 12-18 tahun)

Lembaga
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
(LPKS)
Lembaga Penempatan
Anak Sementara (LPAS)

Tempat penitipan anak yang ditangkap
jika belum ada ruang pelayanan khusus
anak. & Tempat pembinaan anak (di
bawah 12 tahun)
tempat sementara bagi Anak selama
proses
peradilan
berlangsung
(pengganti Rutan bagi anak) untuk usia
14 tahun -18 tahun
tempat penitipan anak yang ditangkap
1×24 jam

33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri
dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas
II-B (18 diantaranya merupakan
perubahan nomenklatur dari 18 Lapas
Anak yang telah ada selama ini.
Adapun 15 LPKA untuk sementara
masih ditempatkan di lapas/rutan
dewasa)
belum banyak tersedia di seluruh
Indonesia

Ruang Pelayanan Khusus
anak (RPKA)
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belum banyak tersedia di seluruh
Indonesia

Tidak semua polsek memiliki RPKA

Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum, UU SPPA
memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. Namun bila belum ada LPAS di wilayah
yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. Sehingga untuk melindungi keamanan anak, UU
SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS.
Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya
beberapa wilayah di tingkat propinsi saja yang mulai memliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi
LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali
bingung ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan, sehingga potensi menempatkan anak di
Rutan dewasa terbuka lebar.
Sampai dengan Per Desember 2016, berdasarkan data yang didapat dari situs resmi Ditjen PAS,
jumlah tahanan anak yang terdaftar di UPT yang dikelola Ditjen PAS di 33 Wilayah berjumlah 907
Tahanan Anak, angka ini tidak termasuk jumlah tahanan anak yang dikelola oleh Polisi dimana angkanya
tidak tersedia dan tidak dapat diakses.
Tabel 4.4. Jumlah Anak dalam Tahanan di Indonesia
Bulan /Tahun
Per Desember 2016
Per Januari 2016
Per Januari 2015
Per Januari 2014
Per Januari 2013
Per Januari 2012

Anak Laki-Laki
881
683
737
1.792
1.980
2.081

Anak Perempuan
26
14
117
51
42
64

Total
907
697
854
1,843
2,022
2,145

Sumber : SDP data yang diperoleh ICJR23
Sedangkan untuk jumlah Anak yang menjadi narapidana (warga binaan) per Desember 2016
berjumlah 2.320 Anak yang tersebar di 33 Wilayah di Indonesia. Ironisnya, tidak seluruh wilayah
memiliki LPAS dan LPKA. Sebagai perbandingan, sebelum berubah nomenklatur menjadi LPAS, jumlah
Lapas Anak hanya tersebar di 17 Provinsi di Indonesia. Sehingga bisa dipastikan bahwa Anak yang
menjadi Tahanan ataupun Warga Binaan di daerah yang tidak memiliki Lapas Anak (saat ini LPKA dan
LPAS) berada ditempat penahanan dan Lapas Dewasa.
Tabel 4.5.Jumlah Anak dalam Lapas/LPKA di Indonesia
Bulan /Tahun
Per Desember 2016
Per Januari 2016
Per Januari 2015
Per Januari 2014
Per Januari 2013
Per Januari 2012

Anak Laki-Laki
2,281
2,179
2,735
3,030
3,221
3,218

Anak Perempuan
39
38
58
57
75
82

Total
2,320
2,217
2,793
3,087
3,296
3,300

Sumber : SDP data yang diperoleh ICJR24
23

Lihat http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/12 diakses pada 25 Januari
2017, Pukul 10.52 WIB.
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Berdasarkan pengamatan ICJR, dalam praktik satu satunya solusi adalah menitipkan ke dinas
sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan pertama, tidak semua wilayah juga ada lembaga
sosialnya. Kedua, jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) Polisi
setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial, dan ada pula soal birokrasi
pengamanan di Polri yang harus dilakukan, intinya untuk penempatan di dinas sosial belum ada
peraturan yang mewadahinya. Akibatnya anak-anak juga berpotensi dititipkan ke Rumah Tahanan, yang
justru ditolak oleh UU SPPA.
Sebaliknya juga dalam praktik, dalam wilayah tersebut belum ada LPKS (khusus penitipan anak
yang berkonflik dengan hukum dibawah 12 tahun), maka akhirnya anak pun dititipkan juga ke LPKA yang
tersedia. Yang lebih problematik adalah bagaimana jika satu wilayah belum ada LPAS, dan LPKS dan
RPKA maka bagi anak yang di tangkap terpaksa masuk Rutan Polisi. Akibatnya tidak terhindarkan kondisi
anak yang ditahan sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan demi menjaga keamanan,
karena tidak adanya lembaga yang diamanatkan oleh UU SPPA. Anak seharusnya tidak di masukkan ke
dalam Rutan, baik Rutan yang dikelola oleh Dirjen Lapas maupun Rutan yang dikelola Polri. Pelanggaran
atas hal ini jelas bertentangan dengan perintah UU SPPA dan pelanggaran atas hak anak.
Kondisi tempat penahanan dan pembinaan anak bisa menjadi masalah serius dikemudian hari,
sebab ternyata pemenjaraan pada Anak masih berpotensi besar terjadi. Sepintas apabila dilihat
berdasarkan tabel jumlah anak yang menjalankan pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan angkanya
berkurang semenjak UU SPPA berlaku, namun apabila dicermati, pasca pertengahan 2016, angka
pemidanaan berlahan merangkak naik.
Dalam Riset yang dilakukan ICJR pada 2016, berdasarkan 77 putusan yang melibatkan 91 Anak di
empat Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta, ditemukan fakta bahwa ternyata penggunaan pidana penjara
masih cukup tinggi. Penahanan anak juga masih sangat tinggi, anak yang masuk ke dalam proses
persidangan umumnya ditahan, hanya ada 7% Anak yang tidak ditahan. Selebihnya dari data yang dapat
diidentifikasi, anak pasti dikenakan penahanan. Meskipun terdapat kemungkinan penahanan Anak
ditangguhkan, namun tidak banyak Orang tua atau wali yang menggunakan penangguhan penahanan
untuk Anak.
Sejalan dengan itu, tempat penahanan dan pidana anak masih menjadi masalah serius, minimnya
lembaga dan infrastruktur tempat penahanan dan pidana Anak masih menjadi persoalan berarti dalam
putusan, termasuk ketika Hakim menempatkan Anak pada tempat pembinaan yang tidak terdaftar.
Tempat penahanan Anak juga bervariasi. Tempat tertinggi penahanan Anak berada di Rutan (Rumah
Tahanan Negara), tidak jelas secara spesifik dimana Rutan ini berada. Selain tempat penahanan yang
dikelola negara, Anak juga ditempatkan di Panti Sosial milik Dinas Sosial, terdapat 1% Anak yang
ditempatkan di Panti Sosial pada masa penahanan. Selain itu juga terdapat 3% Anak yang menjadi
tahanan Kota.
Kembali merujuk riset ICJR, pemenjaraan masih menjadi jenis putusan terbesar dari Hakim,
penggunaan tindakan ataupun pemidanaan alternatif di luar penjara belum terlalu signifikan digunakan.
Pada dasarnya hakim bisa menjatuhkan tindakan atau pidana pada Anak. Hanya 15% Anak yang
diberikan tindakan, 13% diantaranya dikembalikan pada orang tua, lalu masing-masing sebanyak 1%
menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sejalan dengan penuntutan, Pemidanaan masih sangat melekat
24

Lihat http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/12 diakses pada 25 Januari
2017, Pukul 11.01 WIB.
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pada sistem peradilan pidana Anak. Penjara masih menjadi pilihan utama bagi Hakim, 56% Anak
ditempatkan dalam Penjara.
Catatan menarik timbul dari pemidanaan Denda, meskipun SPPA sudah mengatakan Anak tidak
boleh dijatuhi pidana denda, namun masih ada 8% putusan yang mencantumkan pidana denda bagi
anak. Dengan 7 kasus yang dijatuhi denda, rata-rata jumlah denda berkisar di angka Rp. 514.000.000.
Khusus untuk kasus anak sebagai pengguna narkotik, Polisi, Jaksa dan Hakim belum sepenuhnya
menempatkan anak sebagai korban Narkotik, dalam kondisi anak terkonfirmasi dan teridentifikasi
sebagai pengguna, pidana tertinggi masih penjara bukan tindakan. Mayoritas anak dijatuhi pidana, 37%
dijatuhi pidana penjara, 18% dikenai pidana pelatihan kerja. Terdapat 18% Anak yang akhirnya
dikembalikan ke orang tua, hanya 9% atau satu kasus dimana anak direhabilitasi medis.
2017 nampaknya masih akan menjadi tahun dimana implementasi UU SPPA berjalan lamban.
Meski begitu, perlu mendorong pemerintah untuk segera dengan fokus dan bermutu nengeluarkan
peraturan pelaksana UU SPPA. Pemerintah juga harus mempercepat realisasi dan optimalisasi
infrastruktur serta sumber daya manusia khususnya apgakum dalam lingkup peradilan pidana Anak.
Perlu juga untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah Anak yang dipidana penjara. Meskipun
secara keseluruhan jumlah Anak yang dipidana penjara menurun, namun di akhir 2016, angkanya mulai
merangkak naik. Atas dasar itu, penting untuk kembali mengingatkan aparat penegak hukum pentingnya
perspektif perlindungan Anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan kasus pidana, agar
Anak tidak dengan mudah dimasukkan dalam proses pidana.

4.3

Pentingnya Membakukan Prosedur Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana

Di tahun 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah merevisi ketentuan penyadapan berdasarkan
Putusan No 20/PUU-XIV/2016 tertanggal 7 September 2016 terkait dengan Pasal tentang Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE), serta Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dibutuhkan pengaturan kembali
tentang kedudukan bukti elektronik dan prosedur perolehannya dalam sistem peradilan pidana
Indonesia.
Sebelumnya dalam UU ITE dinyatakan bahwa:
Pasal 5
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum
Acara yang berlaku di Indonesia
Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan
Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3)
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MK menyatakan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal Pasalpasal diatas bertentangan dengan UUD 1945. MK kemudian mengganti frasa tersebut menjadi
“Khususnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3)
UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.”
Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan meneguhkan status dari informasi elektronik dan
dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana sesuai Pasal 31 ayat (3) UU ITE,di luar itu maka
informasi elektronik/dokumen elektronik tidak diperbolehkan sebagai bukti. Implikasinya adalah di satu
sisi hal ini positif bagi penegakan hukum penyadapan di Indonesia, karena penyadapan dan rekamannya
dalam system elektronik jika dijadikan sebagai bukti oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan
UU.
Selang 2 bulan pasca putusan MK tersebut, revisi UU ITE yang baru telah disahkan yakni UU No.
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik tertanggal 25 November 2016. UU ITE yang baru ini telah mengadopsi Putusan MK
No. 20/PUU-XIV/2016 dengan mencantumkan perubahan ketentuan pada penjelasan Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi:
Pasal 5
Ayat (1)
Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai
alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik
dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan
hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
Ayat (2)
Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau
penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang
kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Permasalahannya, baik dalam Putusan MK maupun UU ITE pasca revisi masih menyamakan
pengertian intersepsi, penyadapan, dan perekaman (elektronik) seperti UU ITE sebelum revisi.25 Padahal
ketiga hal tersebut merupakan pengertian yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda
pula. Dalam konteks hukum penyadapan apa yang menjadi pertimbangan MK cukup tepat. Namun
dalam situasi merekam atau perekaman informasi oleh individu maka pertimbangan MK jauh
melampaui situasi yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana.

25

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE, yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk
mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi
maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

44

4.3.1

Permasalahan Kedudukan Bukti Elektronik dan Prosedur Perolehannya dalam Putusan MK No.
20/PUU-XIV/2016

Dalam Putusan MK No 20/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Setya Novanto, alat bukti elektronik
dalam Pasal 5 UU ITE dimaknai khususnya untuk penegakan hukum, maka penyadapan haruslah
dilakukan oleh aparat yang berwenang berdasarkan undang-undang. Sedangkan perekaman yang
dilakukan Ma’roef Sjamsudin merupakan penyadapan yang tidak sah berdasarkan hukum karena yang
bersangkutan adalah individu warga negara dan bukan merupakan aparat yang berwenang dalam
rangka penegakan hukum. Kondisi demikian akan membuat rentan overkriminalisasi, dan berbalik
dituduh dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pelanggaran Pasal 3126 dan
Pasal 46 ayat (1)27 UU ITE.
Terdapat beberapa hal yang meninggalkan permasalahan dalam Putusan MK tersebut beserta UU
ITE pasca revisi, diantaranya : Pertama, pengertian intersepsi, penyadapan dan perekaman merupakan
tiga hal yang berbeda. Dalam Konvensi Cyber Crime, mengenai pelanggaran ‘Intersepsi Data’ dapat
ditemukan dalam Chapter II, Section I, Title I, “Offences against the confidentiality, integrity and
availability of computer data and systems”.28 Dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa Intersepsi yang
relatif mudah dilakukan yaitu ketika bentuk utama dari komunikasi elektronik tersebut adalah panggilan
telefon, yang dikirimkan melalui kabel tembaga atau gelombang elektromagnetik suatu jasa penyedia
layanan/provider,29 dan Intersepsi yang dilakukan juga harus “dengan sengaja” dan “tanpa hak”.
Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Ma’roef Sjamsudin adalah perekaman pembicaraan
langsung yang bukan melalui panggilan/jaringan telepon, ataupun melakukan intersep transmisi data
pembicaraan, justru Ma’roef melakukan perekaman pembicaraan langsung (direct communication)
dimana hal ini sangat berbeda jauh dengan kegiatan intersepsi yang tertuang dalam Konvensi
Cybercrime. Selain itu, unsur “dengan sengaja” dan ‘tanpa hak’ yang ada pada pelanggaran intersepsi
dalam Konvensi Cybercrime, pelanggaran tersebut juga harus masih dalam kaitannya dengan intersepsi
dalam sistem komputer/sistem elektronik yang terhubung dengan sistem komputer/sistem elektronik
lain.30 Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” Ma’roef Sjamsudin dalam melakukan perekaman
pembicaraan Setya Novanto dengan “tanpa hak” bukan dalam rangka Intersepsi sebagaimana dimaksud
dalam Konvensi Cybercrime. Karena perekaman pembicaraan langsung tidak melalui serangkaian
intervensi masuk (record adressing information that is incoming /trap and trace) dan keluarnya
informasi (pen register) dalam suatu sistem elektronik.
Namun dalam UU ITE di Indonesia, perekaman dalam bentuk apapun begitu saja dikualifisir
sebagai tindakan penyadapan. Permasalahan pembedaan antara intersepsi, penyadapan dan perekaman
tidak diatur secara jelas dalam UU ITE. Padahal implikasi ketiga kegiatan tersebut memiliki pengertian
teknis dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda.
26

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu
milik Orang lain”
27
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
28
Convention on Cyber Crime, Art.3, parties are required to provide for offences which relate to “the interception
without right, made by technical means, of non-publik transmission of computer data to, from or within a
computer system, including electromagnetic emossions from a computer system carrying such komputer data.
29
Jonathan Clough, Principles of Cybercrime, New York; Cambridge University Press, hal. 136
30
Cybercrime Convention, Art. 3
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Kedua, mengenai pembicaraan Setya Novanto yang direkam oleh Ma’roef Sjamsudin dalam ruang
tertutup dan tidak bersifat publik. Dalam Explanatory Report Konvensi Cybercrime, istilah 'non-publik'
atau ‘tidak bersifat publik’ yang dimaksud dalam Pasal Penyadapan seharusnya memenuhi syarat sifat
dari proses transmisi data elektronik/komputer, dan bukan sifat data yang dikirimkan.31
Dalam perkara tersebut, belum terjadi transmisi data elektronik atau perubahan informasi saat
pembicaraan berlangsung. Keutuhan dan ketersediaan informasi dalam rekaman pun masih terjamin.
Namun kerahasiaan sifat data dalam rekaman dan hak privasi Setya Novanto yang terancam karena
perekaman oleh Ma’roef Sjamsudin dilakukan dengan tanpa hak. Pengertian ‘tidak bersifat publik’
dalam UU ITE masih multi tafsir karena yang dimaknai selama ini adalah sifat data yang dikirimkan
dalam suatu sistem elektronik.
Padahal pengertian ‘tidak bersifat publik’ yang sesungguhnya dalam Konvensi Cybercrime adalah
sifat proses transmisi data elektronik/komputer yang masih merupakan bagian dari Traffic data dan
bukan content. Sebagai contoh, transfer sinyal telepon merupakan serangkaian proses transmisi data
yang tidak bersifat publik dan tidak boleh dilakukan kecuali oleh aparat dalam rangka penegakan
hukum. Penekanannya adalah pada proses transmisi data. Implikasi kekeliruan menafsirkan ‘tidak
bersifat publik’ yang hanya terbatas pada konten akan menjadi tameng andalan bagi para pelaku
kejahatan bahwa setiap kegiatan merekam/mendokumentasikan situasi yang menerangkan telah
terjadinya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dan dilakukan tanpa hak/tanpa seijin
pelaku.
Hal ini akan membuat beban korban dan aparat penegak hukum pun menjadi bertambah.
Sehingga seharusnya perumus undang-undang memberikan ketentuan yang jelas mengenai pembatasan
dan kedudukan bukti elektronik berupa hasil rekaman/gambar atau informasi dan dokumentasi
elektronik yang dilakukan korban, agar korban terhindar dari kriminalisasi penyadapan Pasal 31 UU ITE
atas pengungkapan kebenaran.
Ketiga, intersepsi dengan 'cara teknis' adalah sebuah 'kualifikasi yang ketat untuk menghindari
overkriminalisasi.'32 Hal ini berkaitan dengan mendengarkan, pemantauan atau pengawasan dari
isi/konten komunikasi, dengan pengadaan konten data baik secara langsung, (melalui akses dan
penggunaan sistem komputer) ataupun secara tidak langsung (melalui penggunaan penyadapan
elektronik atau perangkat penyadapan).33 'Cara teknis' yang dimaksud adalah perangkat teknis yang
dipatenkan ke jalur transmisi, seperti 'paket sniffers'34, serta perangkat untuk mengumpulkan dan
merekam komunikasi nirkabel. Hal ini juga termasuk penggunaan software, kode dan password.35
Jonathan Clough mengemukakan bahwa terdapat prinsip-prinsip kunci yang membentuk dasar
dari pelanggaran intersepsi, diantaranya: (a) Pengertian ‘Telekomunikasi’ (The meaning of
31

Cybercrime Convention, Explanatory Report, pg. 54,
Ibid.
33
Ibid
34
Packet Sniffers adalah alat dengan teknik pencurian data yang dilakukan dengan cara memonitoring atau
melakukan analisis terhadap paket data yang ditransmisikan dari komputer client ke web server. Tool yang biasa
digunakan untuk melakukan teknik packet sniffing ini biasanya adalah Wireshark dan Netcut. Packet sniffing ini
biasanya dilakukan oleh para hacker atau penyusup yang berbahaya untuk melakukan tindakan yang dilarang
seperti mencuri password, dan pengambilan data-data penting lainnya. Cara kerja dari packet sniffing dibagi
menjadi 3 yaitu collecting, conversion, analysis, dan pencurian data. [http://informaticsinformatika.blogspot.co.id/2015/05/packet-sniffing.html]
35
Cybercrime Convention, Explanatory Report, pg. 54,
32
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‘telecommunication’), (b) Perbedaan antara konten dan lalu lintas data (The distinction between live
and stored communications), dan (c) Perbedaan antara komunikasi langsung dan komunikasi yang telah
tersimpan (The distinction between live and stored communications).
Dengan demikian, memang perlu dibuat perbedaan antar setiap kegiatan36 intersepsi yang
dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Pembuat undang-undang ITE juga seharusnya
meredefinisi ketentuan Pasal Intersepsi dengan ketat agar tidak terjadi overkriminalisasi bagi korban
tindak pidana di masyarakat untuk mengajukan informasi/dokumen elektronik yang ada padanya
sebagai bukti elektronik.
Dalam pandangan ICJR, persoalan yang lebih mendasar adalah ketika UU ITE menempatkan
kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti tanpa rumusan yang memadai. Pada saat ini sistem
peradilan pidana Indonesia telah membuat pemisahan antara alat bukti dan barang bukti. Ketentuan
mengenai alat bukti diatur berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara ketentuan barang bukti diatur dalam Pasal 39
ayat (1) KUHAP yaitu (i) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga
diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (ii) benda yang telah dipergunakan
secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (iii) benda yang
digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; (iv) benda yang khusus dibuat atau
diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan (v) benda lain yang mempunyai hubungan langsung
dengan tindak pidana yang dilakukan.
UU ITE memperluas alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di
Indonesia. Padahal Bukti elektronik pada dasarnya adalah barang bukti yang pengaturannya tunduk
kepada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan yang masih harus di
validasi ulang oleh Ahli agar bukti elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya,
dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai ketentuan Pasal 6 UU
ITE.
Tanpa pengaturan ulang kedudukan bukti elektronik terutama dalam penggunaannya dalam
sistem peradilan pidana akan menyebabkan kekacauan dalam penegakkan hukum terutama untuk
melindungi kepentingan tidak hanya tersangka/terdakwa namun juga untuk melindungi kepentingan
korban kejahatan.
4.3.2. Urgensi RUU Penyadapan
Sepertinya, jika melihat putusan MK dan UU ITE yang baru maka pertanyaan diatas menjadi jelas.
Bahwa dalam kasus-kasus pidana ke depan maka seluruh dokumen elektronik/informasi elektronik
dalam penegakan hukum pidana tidak dapat digunakan sebagai bukti/petunjuk jika tidak memenuhi
syarat yang di putuskan oleh MK dan diadopsi oleh UU ITE. Oleh karena itu, dalam menyikapi Putusan
MK No 20/PUU-XIV/2016 dan UU No. 19 Tahun 2016, ICJR mengingatkan kembali kepada pemerintah
agar pemerintah mulai mempersiapkan Undang-Undang Khusus tentang Penyadapan. Perlunya UU
Penyadapan ini telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No 5/PUU-VIII/2010
tertanggal 24 Februari 2011.

36

Mendengarkan, merekam, membelokkan, mengu.bah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
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Mengenai aturan mekanisme dan syarat penyadapan pun, telah disinggung dalam Putusan MK
Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik terhadap UUD 1945. MK mengeluarkan putusan yang kemudian pertimbangannya diambil
berdasarkan pendapat ahli, Ifdhal Khasim dan Fajrul Falakh, yang pada intinya menjelaskan bahwa MK
mengamanahkan jika dalam membentuk aturan mengenai mekanisme penyadapan, perlu dilihat syarat
penyadapan yakni ;
(a) adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang- Undang untuk memberikan izin
penyadapan,
(b) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,
(c) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan,
(d) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.
Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu :
(a) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan,
(b) tujuan penyadapan secara spesifik,
(c) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan,
(d) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan,
(e) tata cara penyadapan,
(f) pengawasan terhadap penyadapan,
(g) penggunaan hasil penyadapan, dan hal lain yang dianggap penting yaitu
Melalui UU Penyadapan, ICJR melihat terbuka peluang untuk memperbaiki kedudukan barang
bukti elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dalam perkara No 20/PUU-XIV/2016 ini MK
kembali mendorong agar pemerintah membuat regulasi khusus tentang penyadapan.

4.4. Menegakkan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana: Lahirnya Perma No
13 tahun 2016 dan Tantangannya
Pada akhir tahun 2016, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Peraturan MA Nomor 13
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini kemudian disahkan
oleh pemerintah lewat Kemenkumham tanggal 29 Desember 2016. Dengan lahirnya perma ini maka
ada regulasi baru yang mengisi kekosongan penanganan perkara pidana terkait korporasi. Walaupun
pertanggungjawaban pemidanaan korporasi sudah diatur di berbagai undang-undang, Namun sampai
saat ini persoalan tata acaranya dalam pengadilan belum tersedia. Hanya ada peraturan jaksa yakni
Peraturan Jaksa (Perja) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan
Subjek Hukum Korporasi. ICJR sangat mendukung langkah-langkah dalam mengatur tata cara penegakan
hukum terkait pertanggungjawaban korporasi dalam pengadilan pidana. Kekosongan regulasi ini jelas
mengakibatkan munculnya tantangan dalam memeriksa perkara pidana Korporasi.
Tabel 4.6 Beberapa Kasus Pidana Korporasi yang Diputus Pengadilan
Kasus
Kasus PT Dong Woon
Environmental Indonesia

Putusan
Putusan
MA
No.
K/Pid.Sus/2010

Kasus PT. Kalista Alam

Pengadilan

862

Negeri Meulaboh
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Keterangan
Perkara pencemaran lingkungan hidup yang
melibatkan suatu perusahaan pengelola
limbah cair Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3)
Pembakaran Lahan Gambut, Dihukum Denda

Putusan

No: 131/Pid.B/2013/PN.MBO

Rp 3 Miliar, Penjara 3 Tahun

Kasus PT National Sago
Prima

Pengadilan Negeri Bengkalis No.
547/Pid.Sus/2014/PN.BLS

Kasus PT Adei Plantation
& Industry

Pengadilan Negeri Bengkalis
putusan
nomor:
549/pid.sus/2014/PN BLS

Kasus PT. Percetakan dan
Penerbitan Sulawesi,

Pengadilan Negeri Makassar

Kasus PT Indo Bharat
Rayon

Putusan Pengadilan Negeri
Purwakarta
nomor:
133/Pid.B/LH/2016/PN Pwk

Di sidangkan atas rusaknya lahan seluas 3.000
hektar, PT NSP dijatuhi pidana denda Rp 2
miliar dan pidana tambahan melengkapi
sarana prasarana penanggulangan kebakaran
dan diawasi BLH Kepulauan Meranti selama 1
tahun.
PT Adei dijatuhi pidana denda Rp1,5 Miliar,
ditambah dengan pidana tambahan untuk
memulihkan 40 hektar lahan atau lingkungan
yang rusak sebagai dampak kebakaran,
sebesar Rp15,1 Miliar. General Managernya
dijatuhi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp
2 Miliar subsider 2 bulan kurungan
Kasus Pidana Pajak. Pidana Dengan 10 Bulan
Penjara Denda 1 Milyar subsidair 4 Bulan
Kurungan
kasus pencemaran lingkungan Kali Mati, Desa
Cilangkap Kecamatan
Babakan
Cikao,
Purwakarta.
Pengadilan
memutuskan
korporasi PT IBR melalui wakilnya, Direktur
Keungan, Shignath Agarwalla divonis 1 tahun
dan masa percobaan 2 tahun serta denda
Rp1,5 miliar.

Berdasarkan monitoring ICJR, pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya telah dapat
digunakan secara lebih memadai untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti: kejahatan kehutanan,
lingkungan hidup, kejahatan ekonomi, dan pencucian uang. Bahkan dalam praktiknya dalam tindak
pidana yang undang-undang tidak mengatur subyek hukum korporasi pun, jaksa dapat melakukan
tuntutan yang diajukan kepada pengurusnya. Namun ternyata sangat sedikit korporasi yang dapat
dikenakan pertanggungjawaban pidana karena banyak tantangan.
Perma ini telah mengatur beberapa hal krusial pertama definisi soal korporasi kedua, ruang
lingkup tanggungjawab korporasi dan ketiga hukum acara saat korporasi menjadi tersangka atau
terdakwa, dan keempat hukuman pidana bagi korporasi. Di dalam Perma ini, Tindak pidana oleh
korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi
sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Tindak pidana oleh korporasi ini
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan
hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama
korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hukuman Pidana bagi korporasi dalam aturan
ini hanya denda dan jika korporasi itu tidak sanggup membayar denda yang dikenakan, maka aparat
berhak menyita aset korporasi itu sebagai ganti kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak
pidananya untuk kemudian dilelang.
Selain denda korporasi juga dapat dibebankan pembayaran restitusi (Pasal 20). Sesuai dengan
regulasi terkait. Pengaturan pembayaran restitusi korban oleh korporasi merupakan penguatan yang
sangat signifikan bagi perlindungan hak-hak korban kejahatan. Ini kemajuan yang harus di apresiasi.
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Dalam Perma, hakim menyatakan korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana, bilamana
(1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak
pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi ; (2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak
pidana. (3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan,
mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang
berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Perma ini memberikan beberapa tingkatan hukuman, yaitu: Denda kepada korporasi. Bila
korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas. Denda kepada pengurus
korporasi. Bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara secara
propoporsional. Dalam Perma juga diatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai KUHAP. Adapun
untuk perampasan barang bukti, sesuai KUHAP, maka perampasan barang bukti dikelola Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
Namun ada beberapa catatan singkat terhadap Perma ini yakni37: Pertama, Perma ini masih
bersifat transisi, untuk mengisi kekosongan hukum Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana
korporasi. Pengaturan yang lebih utuh terkait hal ini seharusnya berada di KUHP. Namun Rancangan
KUHP masih belum selesai pembahasan, sehingga perma ini nanti harus di sesuaikan dengan KUHP baru.
Karena bersifat transisi maka seluruh aturan Perma ini tidak boleh mengatur lebih jauh terkait
pertanggungjawaban korporasi di luar 4 UU pidana Khusus yang ada.
Kedua, isi Perma ternyata banyak juga mengatur mengenai proses-proses yang sebenarnya
dilaksanakan oleh institusi lain selain Pengadilan, seperti Kejaksaan, KPK dan Kepolisian. Tentu ini
menjadi pertanyaan, apakah pengaturan Perma ini terhadap institusi lain akan dipatuhi? Sebagai contoh
Kejaksaan RI sendiri sudah memiliki Perja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Perlu dilihat juga apakah ada tumpang tindih atau kontradiksi
antara aturan yang dikeluarkan oleh MA dengan aturan internal institusi lainnya, seperti Perja Nomor 28
Tahun 2014 tersebut.
Ketiga, Secara umum Perma tersebut hanya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat formalprosedural, seperti teknis pemeriksaan korporasi di pengadilan, format surat panggilan terhadap
korporasi, format dakwaan terhadap korporasi, format putusan terhadap korporasi. Padahal sudah ada
beberapa perkara korporasi yang tanpa adanya aturan formal tersebut tetap dapat dilakukan proses
persidangan. Yang seharusnya menjadi perhatian juga selain aturan formal-prosedural adalah hal-hal
yang bersifat substansi seperti mekanisme penarikan pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan
suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi dan kapan suatu perbuatan tidak dapat
dibebankan kepada korporasi
Keempat, terkait pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 1. Pengaturan Perma 13 Tahun 2016
ini belum menyentuh korporasi dalam bentuk non-badan hukum. Definisi korporasi dalam hukum
pidana memiliki definisi yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perdata, yakni “kumpulan
terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum”. Dengan demikian korporasi yang menjadi subjek hukum pidana tidak terbatas pada bentuk
badan hukum saja seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi, melainkan juga korporasi
dalam bentuk non-badan hukum seperti kumpulan orang terorganisasi lainnya. Perma ini hanya
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menyinggung definisi korporasi yakni “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tapi tidak menjelaskan apa-apa saja korporasi
yang merupakan badan hukum dan apa-apa saja korporasi yang merupakan bukan badan hukum serta
bagaimana pengaturan antara yang satu dengan yang lain.
Kelima, terkait pengertian pengurus dalam Pasal 1 angka 10. Perluasan penarikan
pertanggungjawaban “Pengurus” yang termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk
mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi
kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi. Perluasan ini perlu menjadi
pertanyaan bagaimana batasannya dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang dikategorikan sebagai tindakan korporasi dan bertanggungjawab atasnya apabila orang
tersebut tidak memiliki kewenangan. Apabila dikaitkan dengan beberapa teori pertanggungjawaban
pidana korporasi seperti “identification theory” maka tetap disyaratkan kedudukan dan kewenangan
dari orang yang bersangkutan dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan.
Keenam, terkait pertanggungjawaban grup di dalam Pasal 6, dinyatakan bahwa
Pertanggungjawaban grup korporasi sama dengan penyertaan tindak pidana. Namun perlu diberikan
penjelasan apa saja yang membedakan antara pertanggungjawaban grup korporasi dengan penyertaan
tindak pidana. Karena jika bisa digunakan konsep penyertaan tindak pidana maka tidak perlu digunakan
istilah baru “pertanggungjawaban grup korporasi”
Ketujuh, sanksi hanya terbatas denda, Perma belum mengatur pidana tambahan atau tindakan
tata tertib. Selain pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap
korporasi, juga terhadap korporasi dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang
sudah banyak diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti pencabutan izin usaha, pencabutan status
badan hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan, perbaikan
akibat dari tindak pidana, menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga tahun, dan
masih banyak lainnya. Dari berbagai macam bentuk sanksi pidana tambahan atau seringkali disebut juga
sebagai tindakan tata tertib, ternyata implementasinya masih minim. Hal ini dikarenakan belum adanya
penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan dari sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib
tersebut. Sebagai contoh adalah “penempatan perusahaan dibawah pengampuan”.
Tentu menjadi pertanyaan siapa yang akan bertanggungjawab sebagai pengampu perusahaan
nantinya? Bentuk lain pidana tambahan atau tindakan tata tertib lainnya yang perlu diatur lebih lanjut
adalah pencabutan izin usaha atau status badan hukum. Hal ini dikarenakan dampak dari perbuatan
tersebut yang sangat besar, yakni dapat menimpa orang-orang yang mungkin tidak berkaitan dengan
tindak pidana, akan tetapi karena posisinya sebagai pekerja atau ada hubungan pekerjaan dengan
korporasi yang bersangkutan akan merasakan akibatnya. Bayangkan mengenai dampak dari pencabutan
izin terhadap suatu korporasi besar dengan jumlah pekerja yang mencapai ribuan? Karenanya hal ini
yang justru memerlukan aturan lebih lanjut dalam hal pelaksanaannya. Tercatat dalam kasus PT Dong
Woon Environmental Indonesia, pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan izin usaha perusahaan
tersebut. Hal ini yang justru perlu menjadi perhatian dari Mahkamah Agung.
Kedelapan, mengenai korporasi yang dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara
yang sama dengan pengurus. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2).Untuk apa diatur aturan tersebut dalam
dua pasal yang berbeda apabila tidak ada perbedaan signifikan antara pengurus yang dijadikan
tersangka atau terdakwa dengan pengurus yang dijadikan tersangka atau terdakwa.
51

4.4

Mekanisme Praperadilan dan Kebijakan Baru dalam Perma 4 Tahun 2016 Soal
Praperadilan

Sejak 18 April 2016 Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 4
Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dengan terbitnya Perma ini,
maka mengajukan PK atas putusan perkara praperadilan kini dilarang. Perma larangan PK perkara
praperadilan ini menjadikan setiap perkara praperadilan tidak bisa diajukan kasasi, PK termasuk
banding. Menurut MA hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran berbagai pendapat tentang boleh
atau tidak pengajuan PK perkara praperadilan. Perma ini juga berisi tentang objek perkara apa yang saat
ini dapat diajukan praperadilan, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, yang memperluas objek praperadilan menjadi melingkupi pula sah tidaknya penyitaan,
penggeledahan, dan penetapan tersangka.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat Mahkamah Agung dalam Perma telah mencoba
menjaga kesatuan hukum dalam menghadapi perkembangan hukum mengenai praperadilan. Namun
Perma ini belum cukup komprehensif dalam mengatur soal Praperadilan. Perma Praperadilan ini
seharusnya mengakomodir seluruh masalah Praperadilan termasuk kondisi pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
ICJR merekomendasikan lebih lanjut beberapa pengaturan yang lebih rigid soal praperadilan yang
mencakup: Pertama, masalah terkait kepastian jangka waktu pelaksanaan Praperadilan. Saat ini tidak
ada pengaturan lanjutan terkait jangka waktu Praperadilan. Antara praktik dan norma hukum terjadi
disparitas yang cukup tinggi terkait jangka waktu pelaksanaan Praperadilan.
Kedua, masih dibutuhkan Pengaturan khusus terkait dengan hukum acara dalam Praperadilan.
Secara umum Pengaturan mengenai hukum acara Praperadilan di dalam KUHAP kurang memadai dan
tidak jelas, sehingga dalam praktiknya hakim banyak menggunakan pendekatan asas-asas hukum acara
perdata. Akibatnya, seringkali muncul kontradiksi diantara dua hukum acara tersebut, yang tentunya
melahirkan situasi ketidakpastian hukum dan tidak menguntungkan bagi tersangka dalam
memanfaatkan mekanisme Praperadilan. Mekanisme pengajuan praperadilan memang tidak secara
tegas dan rinci diatur dalam KUHAP.
MA harusnya memberikan perhatian khusus atas praktik hukum acara yang terjadi dalam
Praperadilan. Ketidakpastian antara penggunaan hukum acara pidana atau hukum acara perdata dalam
persidangan Praperadilan, harus diminimalisasi dengan hukum acara yang lebih pasti, termasuk
prosedur-prosedur hukum acaranya maupun standar hukum pembuktian Praperadilan penahanan;
termasuk Ketidakjelasan siapa pihak yang dibebankan untuk membuktikan dalam praperadilan tersebut,
termasuk pula soal ruang lingkup pembuktian 2 (dua) alat bukti yang sah.
Ketiga, perlu pengawasan secara umum terhadap praktik Praperadilan, ketersediaan informasi
yang saat ini ada tidak signifikan baik dari akses informasi maupun laporan terkait praktik Praperadilan
ini di tiap pengadilan; dan keempat perbaikan manajemen perkara Praperadilan di tingkat PN. Sistem
manajemen yang saat ini ada umumnya harus dibenahi Permasalahan lain yang mengemuka dalam
praktik Praperadilan adalah terkait dengan mekanisme beracara yang dipakai dalam sidang Praperadilan
hingga kini belum menemui kata sepakat, apakah memakai mekanisme peradilan pidana, peradilan
perdata atau memiliki mekanisme sendiri yang berbeda dari dua mekanisme peradilan sebelumnya.
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4.5

Problem Peninjauan Kembali dalam SEMA No. 7 Tahun 2014

Di tahun 2016 Mahkamah Konstitusi. kembali mengeluarkan dua putusan yang menghilangkan
pembatasan Peninjauan Kembali kasus Pidana. Yaitu Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK
No. 45/PUU-XIII/2015. Dua putusan ini mengukuhkan kembali putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal
6 Maret 2014 dan menggugurkan dasar hukum Pembatasan SEMA No 7 Tahun 2014 yang pada intinya
menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat
diajukan satu kali. Menurut ICJR Pengaturan pembatasan PK melalui SEMA sudah tidak tepat, selain
pada dasarnya SEMA 7 Tahun 2014 ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi, ternyata
MA juga telah menggunakan pertimbangan dengan Pasal dalam Undang–Undang yang telah dinyatakan
tidak belaku sepanjang terkait dengan pembatasan PK lebih dari satu kali dalam kasus Pidana melalui
Putusan MK (Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015). Atas dasar itu,
maka menurut ICJR, MA harus segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014.
4.5.1. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, yang Mencabut Pembatasan Peninjauan Kembali

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, mempertegas bahwa pengaujan
peninjuan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui
putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan
satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini, terpidana
sekarang dapat mengajukan permohonan kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan
yang diatur. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa keadilan tidak dapat
dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa
(peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan
diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum
ditemukan.
4.5.2. Lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang Membatasi Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara
pidana selama ini mendapat tanggapan serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Kejaksaan
Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena
terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah melalui
Menko Polhukam saat itu, Tedjo Edhi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan
menciptakan ketidakpastian hukum dan mengusulkan untuk mengubah putusan tersebut.
Menindaklanjuti persoalan ini, Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA)
mengadakan pertemuan pada 9 Januari 2015 di Kantor Kemenkumham. MA akhirnya mengeluarkan
SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas
dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan
kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali.
Lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit lagi. SEMA
No. 7 Tahun 2014 dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah
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Konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bawah kejadian ini merupakan suatu
bentuk pembangkangan dari konstitusi.
MA tetap pada keyakinannya bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 diterbitkan untuk memberikan
kepastian hukum. Dalam SEMA tersebut, MA mendasarkan pertimbangan bahwa ketentuan mengenai
pembatasan pengajuan permohonan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali masih berlaku
berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Atas dasar logika itu, MA mengatakan bahwa putusan MK tidak serta merta menghapuskan
norma hukum pembatasan PK lebih dari satu kali dalam Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan
Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Sehingga MA berpendapat masih dapat dilakukan pembatasan
terhadap PK, yaitu PK hanya dapat dilakukan satu kali.
Namun, MA tidak sepenuhnya melarang PK lebih dari satu kali, MA membuka peluang adanya PK
lebih dari satu kali sepanjang sesuai dengan alasan yang diatur SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang PK,
yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan suatu
dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana.
Pasca dikeluarkannya SEMA No 7 Tahun 2014, MK setidaknya telah mendapatkan 2 (dua) kali
permohonan pengujian undang-undang (PUU) terkait ketentuan yang membatasi PK lebih dari satu kali.
Pengujian pertama diajukan dengan putusan No. 66/PUU-XIII/2015 yang putusannya diucapkan tanggal
7 Desember 2015. Sedangkan putusan kedua adalah putusan No. 45/PUU-XIII/2015 yang dibacakan
Pada tanggal 10 Desember 2015.
Dalam kedua putusan ini, MK memutuskan bahwa keduanya tidak dapat diterima, sebab materi
permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua permohonan tersebut telah diputus oleh MK dalam
putusan No. 34/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa putusan MK tersebut mutatis mutandis berlaku
pula terhadap objek permohonan kedua putusan ini yaitu Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2)
UU Kekuasaan Kehakiman.
Atas dasar kedua putusan MK tersebut, Akibatnya dengan serta merta mematahkan argumen,
logika dan dasar pertimbangan yang dibangun MA dalam SEMA 7 Tahun 2014, yang sekali lagi,
mendasarkan pembatasan PK lebih dari satu kali menjadi hanya boleh satu kali pada Pasal 66 ayat (1)
UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.
Menurut Putusan tersebut MK tersebut maka, MA seharusnya tidak dapat lagi mendasarkan
ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai
pembatasan pengajuan PK lebih dari satu kali, dengan kata lain SEMA PK tersebut harusnya gugur.
Berdasarkan dua putusan tersebut ICJR mendesak MA harus segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan
membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak
segera merespon putusan MK tersebut, maka jelaslah MA sengaja telah sengaja membangkang Putusan
MK.
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BAB V
LEGISLASI DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA 2016
5.1

Pembahasan Rancangan KUHP

Pembahasan R KUHP sebelumnya telah di bahas di Panitia Kerja Komisi III DPR RI sejak tahun
2015. Karena materi yang begitu luas dan jumlah aturan yang sangat banyak. DPR menargetkan
pembahasan di selesaikan pada tahun 2017.
Di tahun 2016 Pembahasan Rancangan KUHP kembali dimulai dengan pembahasan Buku I Pasal
89 hukuman mati pada tanggal 18 Januari 2016 sampai pembahasan Buku II Pasal 505 mengenai
Perjudian pada tanggal 14 Desember 2016. Jadi pada tahun 2016, DPR telah berhasil membahas Buku I
dari R KUHP, dengan jumlah 129 pasal dan mulai membahas Buku II dari Pasal 219 sampai dengan Pasal
505 KUHP (286 pasal dari total jumlah pasal di Buku II).
Berdasarkan laporan monitoring ICJR pada sidang pembahasan RKUHP oleh Panitia Kerja (Panja)
Komisi III DPR dan Pemerintah di tahun 2016, telah dilaksanakan 35 kali sidang pembahasan dimulai
pada tanggal 18 Januari 2016 hingga 14 Desember 2016. Terdapat 4 kali di tahun 2016 dimana tidak ada
agenda sidang pembahasan RKUHP dikarenakan reses atau berganti jadwal dan tempat sidang.
Tabel 5.1. Pelaksanaan Pembahasan RKUHP Tahun 2016
No.

Bulan

Waktu sidang

Tempat

1

Januari

Senin, 18 Januari
2016

Komisi III DPR
RI

2

Kamis, 21 Januari
2016

Hotel Santika

Asas Legalitas dan Hukum yang
Hidup di Masyarakat

3

Jumat, 22 Januari
2016

4

Sabtu, 23 Januari
2016
Rabu, 10 Februari
2016

Komisi III DPR
RI

Pertanggungjawaban Pidana

6

Kamis,
11
Februari 2016

Komisi III DPR
RI

Tindakan Dan Pidana Untuk Anak

7

Selasa, 16 Febuari
2016

Komisi III DPR
RI

RDPU Dengan IKAHI

5

Februari

Pembahasan
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Buku
I
RKUHP DIM
360-730

Hukuman Mati

Senin, 7 Maret
2016

Komisi III DPR
RI

Pidana Khusus Untuk Korporasi,
Dan
Perluasan
Korban
Penyalahgunaan & Rehabilitasi.

Selasa, 8 Maret
2016

Komisi III DPR
RI

Tindakan

Sabtu, 23 April
2016

Hotel Santika

____

11

Senin,
2016

April

Komisi III DPR
RI

____

12

Selasa, 26 April
2016

Komisi III DPR
RI

Hukum Yang
Masyarakat

13

Rabu,
2016

April

Komisi III DPR
RI

Pertanggungjawaban Pidana

14

Kamis, 28 April
2016

Komisi III DPR
RI

Perubahan
Pidana

Selasa,
2016

10

Mei

Komisi III DPR
RI

Faktor Yang Memperingan Dan
Memperberat Pidana

Senin,
2016

23

Mei

Komisi III DPR
RI

Pidana Dan Tindakan

Kamis,
2016

2

Juni

-

Pidana Tambahan

18

Jumat,
2016

3

Juni

-

Penghapusan Pasal 69B

19

Senin,
2016

13

Juni

Hotel Santika

___

20

Selasa,
2016

14

Juni

Hotel Santika

___

25

Juli

Komisi III DPR
RI

___

8

Maret

9

10

15

April

Mei

16

17

Juni

25

27

21

Juli

Senin,
2016

22

Agustus

-

-

23

September

Kamis,
15
September 2016

Komisi III DPR
RI
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Hidup

Atau

Dalam

Penyesuaian

Rekodifikasi
KUHP
Pembahasan Buku II

Menuju

24

Senin,
19
September 2016

Komisi III DPR
RI

Metode
RKUHP

25

Selasa,
20
September 2016

Komisi III DPR
RI

26

Kamis,
29
September 2016

Hotel
Carlton

Ritz

27

Jumat,
30
September 2016

Hotel
Carlton

Ritz

Makar Terhadap Pemerintahan
Yang Sah

Buku
II
RKUHP DIM
731-DIM
1570

Pembahasan

Buku

II

Tindak Pidana Idelologi Negara

Pasal Penyebaran Ideologi Negara
S.D. Tindak Pidana Makar,

28

Oktober

Rabu, 5 Oktober
2016

Komisi III DPR
RI

RDP Dengan Ahli Terkait Pasal
Ideologi Negara

29

November

Kamis,
10
November 2016

Wisma
DPR RI

Kopo

Tindak
Pidana
Pertahanan Negara

30

Jumat,
11
November 2016

Wisma
DPR RI

Kopo

Sabotase Dalam Keadaan Perang,
Terorisme,
Tindak
Pidana
Terhadap Martabat Presiden Dan
Wakil Presiden, Tindak Pidana
Terhadap Negara Sahabat, Dan
Tindak
Pidana
Terhadap
Kewajiban Dan Hak Kenegaraan

31

Kamis,
17
November 2016

Komisi III DPR
RI

Tindak
Pidana
Terhadap
Ketertiban Umum (Penghinaan
Terhadap
Simbol
Negara,
Pemerintah,
Dan
Golongan
Penduduk; Penodaan Terhadap
Bendera
Negara,
Lambang
Negara, Dan Lagu Kebangsaan,
Penghinaan Terhadap Pemerintah,
Penghinaan Terhadap Golongan
Penduduk; Memasuki Rumah Dan
Pekarangan
Orang
Lain;
Penyadapan;
Melakukan
Kekerasan Terhadap Orang Atau
Barang
Secara
Bersama-Sama Di Muka Umum;
Penyiaran Berita Bohong Dan
Berita
Yang
Tidak
Pasti;
Penggunaan Ijazah Atau Gelar
Akademik Palsu; Dan Tindak
Pidana Perijinan)
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Terhadap

32

Senin,
21
November 2016

Komisi III DPR
RI

Tindak Pidana Terhadap Proses
Sistem Penyelenggaraan Peradilan

33

Selasa,
22
November 2016

Komisi III DPR
RI

Perluasan Tindak Pidana Terhadap
Proses Peradilan, Dan Tindak
Pidana Terhadap Agama Dan
Kehidupan Beragama

34

Rabu,
23
November 2016

Komisi III DPR
RI

Mereformulasi Tindak Pidana
Terhadap Hak Asasi Manusia Yang
Berat, dan Pembahasan Tindak
Pidana Terhadap Kekuasaan
Umum dan Lembaga Negara

Selasa,
13
Desember 2016

Komisi III DPR
RI

Tindak Pidana Sumpah Palsu Dan
Keterangan Palsu

Rabu,
14
Desember 2016

Komisi III DPR
RI

Tindak Pidana Terhadap Asal-usul
Perkawinan dan Tindak Pidana
Kesusilaan (Kesusilaan Dimuka
Umum,
Pornografi,
Mempertunjukkan
Pencegah
Kehamilan Dan Pengguguran
Kandungan, Zina Dan Perbuatan
Cabul, Perkosaan Dan Perbuatan
Cabul,
Pengobatan
Yang
Mengakibatkan
Gugurnya
Kandungan,
Bahan
Yang
Memabukkan,
Pengemisan,
Penganiayaan Hewan, Perjudian)
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5.1.1

Desember

Beberapa Hal Krusial dalam Pembahasan Buku I RKUHP Tahun 2016

Pembahasan Buku I RKUHP oleh Panitia Kerja (Panja) RKUHP Komisi III DPR dan Pemerintah di
tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2016 hingga 25 Juli 2016. Pembahasan pada tahun
2016 dimulai dengan pembahasan dan kesepakatan DIM 360 (Pasal 89 s.d. Pasal 92 RKUHP) mengenai
ketentuan Hukuman Mati dalam KUHP hingga DIM 730 Bab XVI Ketentuan Penutup (Pasal 218) Buku ke I
RKUHP.
5.1.1.1. Hukuman Mati
RKUHP masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Pembahasan
Buku I RKUHP di awal tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2016 dengan dimulai dengan
pembahasan dan kesepakatan DIM 360 (Pasal 89 sd 92 R KUHP) mengenai ketentuan Hukuman Mati
dalam KUHP. Dalam kesepakatan Panitia Kerja (Panja) RKUHP Komisi III DPR dan Pemerintah, hukuman
mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan akan diberlakukan secara alternatif.
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Keputusan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk
penerapan yang selektif untuk pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk
penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam
dengan hukuman mati dalam RKUHP. Jumlah penggunaan ancaman pidana mati dalam R KUHP
berjumlah 37 kali.38 R KUHP menunjukkan pola yang konsisten, dimana pidana mati dikelompokkan
sebagai pidana yang bersifat khusus yang seluruhnya diancamkan secara alternatif. RKUHP, setidaknya
menunjukkan tiga pola pengancaman pidana mati secara alternatif yang mencakup,yaitu:
a. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara;
b. Pidana mati atau penjara dan denda;
c. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara dan denda.
Pola ancaman pidana dalam R KUHP seluruhnya dialternatifkan ini berbeda dibandingkan dengan
KUHP dimana pidana mati dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana dengan cara pengancaman: a)
Pidana mati sebagai pidana pokok terberat; b) Pidana mati selalu diancamkan sebagai pidana
pemberatan ditujukan kepada delik yang dikualifisir; c) Pidana mati selalu dialternatifkan sebagai pidana
penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun.
Sulit diketahui alasan-alasan mengapa ada 3 pola alternatif pengancaman pidana mati ini. Kuat
dugaan, perumus R KUHP secara tidak sengaja membuat 3 model pola ini karena mengadopsi tindaktindak pidana di luar KUHP ke dalam R KUHP.
Grafik 5.1
Pola Pidana Mati dalam RKUHP
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Sumber : Distribusi Ancaman Pidana dalam RKUHP dan Implikasinya, ICJR, 2016

Panja RKUHP sepakat bahwa terhadap pasal 89 R KUHP yang menyatakan bahwa Pidana mati
secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
Khusus untuk Pasal 90 RKUHP telah disepakati bahwa:
1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka
umum.
38

Anggara dkk, Distribusi Ancaman PidanaDalam R KUHP dan Implikasinya, Jakarta : ICJR, 2016, hlm. 12.
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3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai
wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
Berdasarkan monitoring ICJR, terlihat bahwa tidak satu pun fraksi DPR yang menolak Pasal-pasal
hukuman mati tersebut. Hal ini pula dapat dilihat dari DIM RKUHP, bahwa relatif semua Fraksi di DPR
menerima rumusan yang ditawarkan oleh pemerintah. Ketentuan hukuman mati R KUHP akan
menimbulkan permasalahan yang sukup besar. Misalnya dalam Pasal 91 dinyatakan bahwa Pelaksanaan
pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: (a) reaksi
masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; (b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada
harapan untuk diperbaiki; (c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu
penting; dan (d) ada alasan yang meringankan.
Persoalannya jangka waktu 10 tahun untuk mempertimbangkan pengalihan pidana mati menjadi
pidana seumur hidup, atau penjara 20 tahun merupakan jangka waktu sangat lama, dan mengabaikan
penderitaan psikis bagi calon terpidana mati. Masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam
bentuk death row phenomenon. Death row phenomenon adalah kombinasi dari keadaan yang
ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat
dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman
mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang
terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.
R KUHP belum mampu dalam melaksanakan mandatnya untuk melakukan demokratisasi,
harmonisasi, dan juga adaptasi dengan ketentuan hukum internasional. Dengan banyaknya perbuatan
yang diancam pidana mati dan pidana penjara mengisyaratkan bahwa R KUHP belum sejalan dengan
ketentuan hukum hak asasi manusia internasional terutama untuk mengurai jumlah perbuatan pidana
yang dapat diancam dengan pidana mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya,
hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam
UUD 1945. Sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam R KUHP bertentangan dengan
Konstitusi dan cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada
rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern.
5.1.1.2. Pertanggungjawaban Pidana (kaitannya dengan Penyandang Disabilitas)
Khusus untuk pertanggungjawaban pidana pada Pasal 41 dan 47 huruf b bagi setiap orang yang
mengalami gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya, Panja telah
menyesuaikan perubahan substansi dengan mengacu pada UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Selain itu, ada perubahan ketentuan Pasal 42 mengenai penjatuhan pidananya dari
penjatuhan alternatif menjadi kumulatif.
Tabel 5.2. Pembahasan Pertanggungjawaban Pidana (kaitannya dengan Penyandang Disabilitas)
dalam RKUHP oleh Panja Komisi III DPR RI
RKUHP

Hasil Panja RKUHP

Pasal 41

Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak

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

menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas
intelektual, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan
dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 42

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 dikurangi atau dikenakan
tindakan.

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 dikurangidan
dikenakan tindakan.

Paragraf 5
Alasan Pemaaf
Pasal 47
Selain alasan pemaaf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, termasuk
juga alasan pemaaf:
a.
tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1);
b.
pada waktu melakukantindak pidana
menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau
retardasi mental sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41; atau
c.
belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat
(1).

Pasal 47
Selain alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 sampai dengan Pasal 46, termasuk juga alasan pemaaf:
a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1);
b. pada waktu melakukan tindak pidana mengalami
disabilitas mental atau disabilitas intelektual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau
c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

5.1.2

Situasi Umum Pembahasan Buku II RKUHP di Tahun 2016

Buku II Rancangan KUHP, mengatur mengenai tindak pidana beserta ancaman pidananya.
Pembahasan Buku II RKUHP pada tahun 2016 terbilang cukup cepat dan tergesa-gesa. Karena pada
pertengahan 2016 terhitung Tanggal 20 September 2016 Panja RKUHP sudah mulai melaksanakan
Pembahasan Buku II RKUHP dari Bab I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan diakhiri pada
pembahasan 14 Desember 2016 yakni Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan. Hal ini berarti, hanya dalam
waktu 4 bulan saja Panja RKUHP telah menyepakati 16 Bab dan 287 pasal dalam pembahasan Buku II
RKUHP.
Kecepatan dan komitmen pemerintah dalam merampungkan segera pembahasan RKUHP patut
diapresiasi. Namun bila melihat hasil kesepakatan pembahasan, Buku II masih memiliki problem krusial
yang tidak terlalu dalam difokusi dan dikaji oleh Panja RKUHP. Hal ini terlihat seperti Tindak pidana yang
terkait dengan posisi individu terhadap Negara, dimana pasal-pasal proteksi Negara (misalnya
penghinaan presiden, penghinaan terhadap pemerintah yang sah) pasal tersebut dihidupkan kembali
dalam RKUHP, padahal pasal-pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu,
tindak pidana yang terkait moral/victimless crime yang cenderung mengalami overkriminalisasi (zina,
prostitusi jalanan, dll). Pemberi informasi dan layanan Keluarga Berencana (KB) dan HIV juga terancam
dipidana. Disetujuinya Pasal yang mempertunjukkan pencegah kehamilan/kontrasepsi pada 13
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Desember 2016 yang lalu dengan beberapa catatan,39 akan sangat kontra produktif dengan upaya
berbagai pihak dalam menjalankan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Kespro)
untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Padahal
pemberian informasi dan layanan kontrasepsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh Negara namun juga
dijalankan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi, swasta dan masyarakat sipil.
Sementara itu, tindak pidana terkait perlindungan kepentingan publik atau masyarakat, belum
cukup diatur untuk melindungi masyarakat, seperti tindak pidana eksploitasi seksual anak dan
perdagangan orang. Tindak pidana membeli layanan seks pada anak atau prostitusi anak (pelacuran
anak) ternyata tidak diatur dalam Buku II R KUHP ini. Tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan secara
rinci tentang anak-anak yang menjadi korban prostitusi dan siapa saja orang yang bisa dihukum bila
terlibat dalam prostitusi anak. Tidak adanya yang mendefinisikan prostitusi anak dalam Buku II RKUHP
dan tidak adanya pula interupsi atau pembahasan mendalam mengenai eksploitasi seksual anak oleh
Panja RKUHP40 jelas patut dipertanyakan. Padahal Indonesia sudah meratifikasi Protokol Opsional
Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Seharusnya sudah
menjadi kewajiban pemerintah mengharmonisasi Undang-Undang yang ada dengan Protokol Opsional
ini untuk menjamin anak-anak tidak menjadi korban dari jenis kejahatan tersebut.
Selain itu, problem distribusi pemidanaan dalam RKUHP masih cenderung meningkatkan sanksi
pemenjaraan dibanding sanksi pidana yang lebih mendorong alternatif pidana kemerdekaan (alternative
to imprisonment) seperti dalam kerangka tujuan pemidanaan. Hal ini justru bertolak belakang dengan
sikap pemerintah yang sebelumnya selalu mengkampanyekan adanya alternatif jenis penghukuman
hukuman baru, misalnya dalam bentuk, denda, ganti rugi dan kerja sosial dalam RKUHP.
Temuan ICJR dalam kajian mengenai distribusi pemidanaan dalam RKUHP melihat hal yang
janggal. Terlihat bahwa jumlah tindak pidana yang dapat diberikan pidana kerja sosial ternyata
berjumlah kecil sekali (hanya 59 tindak pidana). Dalam R KUHP jumlah tindak pidana yang masuk
kategori ancaman denda kategori 1 saja hanya berjumlah 48 dan perbuatan yang diancam penjara
maksimum 6 (enam) bulan hanya 11. Bandingkan dengan total ancaman pidana (seumur hidup, penjara,
tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial) yang berjumlah sebanyak 2.711 tindak pidana. Dengan
sedikitnya pidana alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan, maka persoalan kelebihan
penghuni dari rutan dan lapas di Indonesia masih akan menghantui negara selama beberapa tahun ke
depan. Implikasi dari temuan ini adalah alternatif pidana jenis ini agak sulit secara signifikan
berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penghuni Lapas.
R KUHP juga terlihat menyukai pidana maksimum, terlihat mayoritas pidana diatas 5 tahun lebih
mendominasi dalam R KUHP. Sedangkan jenis perbuatan kejahatan yang dianggap ringan justru sangat
sedikit. jenis pidana sangat serius menempati posisi pertama dengan 621 ancaman pidana yang diikuti
dengan kejahatan yang serius dengan 532 perbuatan. Pembobotan pemidanaan dalam bentuk ringan,
serius, dan sangat serius pada dasarnya justru bertolak belakang dengan upaya pengembangan
alternatif lain di luar pidana perampasan kemerdekaan. Karena pada akhirnya jumlah perbuatan yang
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Meskipun Pasal 483 ini disetujui Panja untuk dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN, Ketua Panja RKUHP memberikan
catatan untuk mempertimbangkan dan mengakomodir perbuatan yang bukan dilaksanakan oleh pertugas
pemerintah (NGO, LSM, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan).Laporan Monitoring ICJR, Pembahasan
RKUHP oleh Panja Komisi III DPR dan Pemerintah, Rabu 14 Desember 2016.
40
Laporan Monitoring ICJR, Pembahasan RKUHP oleh Panja Komisi III DPR dan Pemerintah, Rabu 14 Desember
2016.
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diancam dengan pidana karena dianggap kejahatan serius dan sangat serius menjadi terlampau besar
jumlahnya.
Berdasarkan laporan monitoring ICJR dalam pembahasan RKUHP pada tanggal 13 Desember 2016,
disela-sela pembahasan Bab XI Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Tim Pemerintah
menyampaikan informasi kepada ketua Panja RKUHP berkenaan dengan ancaman pidana. Tim
Pemerintah menyampaikan bahwa telah membuat guidance pembobotan pidana, terkait dengan
deliknya. Mulai dari yang sangat ringan, ringan sampai kejahatan yang sangat serius, kemudian dilihat
kategorisasinya. Mulai dari nilai ketercelaan, kondisi pelaku-korban sampai kerugian materil-imateril
hingga unsur-unsur lain yang mengakibatkan berat tidaknya untuk dijatuhkan ancaman pidana. Tim
Pemerintah mengharapkan guidance tersebut dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan rancangan
undang-undang apapun yang ada kaitannya dengan ketentuan pidana. Jadi, akan ada semacam satu
paduan seluruh ancaman disatukan menjadi satu.41
Usul dan informasi yang disampaikan pemerintah dengan adanya guidance pembobotan pidana
ditengah-tengah pembahasan Bab XI Buku II RKUHP menjadi hal yang aneh. Dimana bukankah
seharusnya hal penting mengenai standar, guidance, dan kategorisasi pembobotan pidana tersebut
disampaikan di awal pembahasan Buku II RKUHP hingga selesai untuk mengawal dan konsisten pada
standar/guidance pembobotan pidana yang telah dibuat. Penyusunan KUHP juga belum memilah tindak
pidana ringan, sedang, dan berat karena hampir semua berujung pemenjaraan.
Dari gambaran problem tersebut, maka dapat dilihat bahwa buku II KUHP bersifat lebih eksesif
dan “menjajah“ warga negara sendiri dari pada KUHP buatan kolonial yang saat ini berlaku. Ketiadaan
pola pemidanaan, pengulangan dan naiknya ancaman pidana menunjukkan bahwa pemerintah tidak
memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana, tingkat
keseriusan, sampai dengan menentukan ancaman pidana.
Anehnya justru R KUHP sendiri ternyata terlampau sedikit mengadopsi hukuman alternatif lain di
luar pidana penjara. Dalam R KUHP ada ketentuan bahwa Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak
lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana
penjara atau pidana pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Ini merupakan
ketentuan baru yang penting dalam R KUHP saat ini. Dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah
berkeinginan untuk mengurangi tekanan di rutan dan lapas, namun Pidana penjara masih mendominasi
dalam R KUHP, sedangkan hukuman pidana alternatif melemah. Implikasi atas hal ini maka kebijakan
pemidanaan R KUHP Akan tetap membebani Pemerintah, yaitu kelebihan penghuni masih akan
menghantui Lapas, dan biaya bantuan hukum akan semakin tinggi. Jika melihat peta pemidanaan dalam
seperti demikian, maka upaya pengurangan tekanan di rutan dan lapas masih akan mendapat tantangan
yang serius.
5.1.3

Penggunaan Pidana Penjara yang Meningkat

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) yang saat ini dalam pembahasan di
DPR diklaim telah mengusung konsep pemidanaan baru yang lebih mengandalkan model alternatif
pemenjaraan. Dalam konsep ini, diandaikan bahwa hakim diberikan kemungkinan untuk menjatuhkan
jenis sanksi pidana yang lebih mendorong alternatif pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment)
dalam kerangka tujuan pemidanaan.
41

Laporan Monitoring ICJR, Pembahasan RKUHP oleh Panja Komisi III DPR dan Pemerintah, Selasa 13 Desember
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Oleh karena itu maka tak heran jika pemerintah selalu mengkampanyekan adanya alternatif jenis
penghukuman hukuman baru, misalnya dalam bentuk, denda, ganti rugi dan kerja sosial dalam RKUHP.
Bentuk-bentuk hukuman tersebut, diharapkan dapat mengurangi tekanan populasi (kelebihan penghuni)
yang saat ini terjadi di rumah-rumah tahanan (Rutan) dan lembaga-lembaga pemasyarakatan (Lapas) di
Indonesia.
Namun dalam temuan ICJR terlihat bahwa alternatif pemenjaraan R KUHP belumlah memadai. Ini
karena dalam R KUHP, jumlah perbuatan pidana yang diancam pidana penjara yang lama justru
menduduki porsi terbesar, diikuti dengan pidana denda. Pola ini mengindikasikan penggunaan pidana
penjara masih merupakan pilihan utama untuk mengontrol perbuatan pidana. Pidana adat dan pidana
rehabilitasi adalah jenis ancaman pidana yang jumlahnya sangat sedikit ketimbang jenis pidana penjara.
Grafik 5.2. Jenis Ancaman Pidana dalam RKUHP
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Sumber : Distribusi Ancaman Pidana dalam RKUHP dan Implikasinya, ICJR, 2016

Dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk mengurangi tekanan di rutan
dan lapas, maka upaya tersebut akan mendapat tantangan jika kita melihat pola dsitribusi ancaman
pemidanaan yang dianut dalam R KUHP.
Anehnya justru R KUHP sendiri ternyata terlampau sedikit mengadopsi hukuman alternatif lain di
luar pidana penjara. Dalam R KUHP ada ketentuan bahwa jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak
lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana
penjara atau pidana pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Ini merupakan
ketentuan baru yang penting dalam R KUHP saat ini.
Namun, Temuan ICJR dan Aliansi melihat hal yang aneh, karena bila di perhatikan lebih teliti,
berdasarkan data distribusi. Terlihat bahwa jumlah tindak pidana yang dapat diberikan pidana kerja
sosial ternyata berjumlah kecil sekali (hanya 59 tindak pidana). Dalam R KUHP jumlah tindak pidana yang
masuk kategori ancaman denda kategori 1 saja hanya berjumlah 48 dan perbuatan yang diancam

64

penjara maksimum 6 (enam) bulan hanya 11. Bandingkan dengan total ancaman pidana (seumur hidup,
penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial yang berjumlah sebanyak 2.711 tindak pidana.
Dengan sedikitnya pidana alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan, maka persoalan
kelebihan penghunidari rutan dan lapas di Indonesia masih akan menghantui negara selama beberapa
tahun ke depan. Implikasi dari temuan ini adalah alternatif pidana jenis ini agak sulit secara signifikan
berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penghuni Lapas.
R KUHP juga terlihat menyukai pidana maksimum, terlihat mayoritas pidana diatas 5 tahun lebih
mendominasi dalam R KUHP. Sedangkan jenis perbuatan kejahatan yang dianggap ringan justru sangat
sedikit. jenis pidana sangat serius menempati posisi pertama dengan 621 ancaman pidana yang diikuti
dengan kejahatan yang serius dengan 532 perbuatan. Pembobotan pemidanaan dalam bentuk ringan,
serius, dan sangat serius pada dasarnya justru bertolak belakang dengan upaya pengembangan
alternatif lain di luar pidana perampasan kemerdekaan. Karena pada akhirnya jumlah perbuatan yang
diancam dengan pidana karena dianggap kejahatan serius dan sangat serius menjadi terlampau besar
jumlahnya.
Bila dikaitkan dengan ketentuan KUHAP, maka hal ini akan menimbulkan implikasi terkait jumlah
perbuatan pidana yang memerlukan penasihat hukum. Di RKUHP, ancaman pidana 5 tahun penjara
menempati porsi yang cukup besar ketimbang dengan jumlah perbuatan pidana yang tidak memerlukan
penasihat hukum (ancaman pidana di bawah 5 tahun). Gambaran ini menunjukkan potensi besarnya
dampak ekonomi dan sosial negara untuk menyiapkan bantuan hukum yang bersifat probono kepada
masyarakat
Karena itulah ICJR mendorong agar DPR dan pemerintah perlu mengubah dan kembali distribusi
ancaman pidana yang sesuai dengan realitas dan kebutuhan di Indonesia, sehingga penggunaan
ancaman pidana penjara yang berlebihan dapat di tekan.
5.1.4. Tindak Pidana terkait Proteksi Negara dalam Pembahasan Buku II RKUHP
Bab awal Buku II R KUHP dari Bab I sampai dengan Bab V merupakan kumpulan tindak pidana
yang sebagian besar terkait dengan proteksi negara. Namun dalam Bab-bab tersebut, rumusan yang
ditawarkan oleh pemerintah cenderung memperkuat posisi negara dan proteksi negara. Berdasarkan
monitoring Aliansi Nasional terhadap hasil konsolidasi catatan dari Fraksi-Fraksi DPR dalam DIM,
termasuk hasil pembahasan sebelumnya maka terlihat kecenderungan DPR juga mengikuti tren
tersebut.
Sebagai contoh, beberapa pasal pidana dalam KUHP saat ini yang di hapuskan oleh Mahkamah
Konstitusi yakni pasal Lesse Majeste atau Penghinaan Kepala Negara juga kembali dimasukkan oleh
pemerintah dalam pasal 263 dan 264 R KUHP. Begitu pula terhadap pasal-pasal Hatzaai Artkellen
terhadap penguasa yang telah di hilangkan Mahkamah Konstitusi juga kembali di masukkan dalam pasal
284 -285 R KUHP. Oleh karena itu ke depan terlihat jelas bahwa tren penguatan pasal-pasal proteksi
Negara akan kembali menguat. Semangat reformasi terhadap hukum pidana Indonesia yang didorong
setelah reformasi politik Indonesia dengan menghilangkan pasal-pasal yang memberikan proteksi yang
berlebihan kepada kepala negara dan pemerintah terlihat semakin kehilangan maknanya dalam
pembahasan R KUHP ini.
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5.1.5

Komunisme/Marxisme-Leninisme Masih menjadi Ajaran Terlarang di Indonesia
“Pasal-pasal Anti Komunisme-Marxisme dan Leninisme yang Disepakati DPR justru berpotensi
lebih eksesif Ketimbang yang ada di KUHP saat ini”

Pembahasan RKUHP yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR pada Tanggal 20, 29 dan 30 September
2016 telah menyepakati hampir seluruh tindak pidana terkait ideologi-ajaran yang terdapat dalam
Paragraf 1 Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme Pasal 219 sd 221 R KUHP. Pasal-pasal
tindak pidana tersebut di rumuskan secara khusus terhadap ajaran-ajaran yang terlarang di Indonesia
khususnya Komunisme/Maxisme-Leninisme.
Pasal 219-221 tersebut diambil dari sebagian rumusan UU Subversif dan di adopsi oleh UndangUndang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan
dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU Nomor 27/1999 tersebut secara eksplisit mengatur
mengenai larangan penyebaran ideologi kiri itu dengan menyelipkan enam buah pasal baru dalam Bab I
– tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara-KUHP, yaitu di antara Pasal 107 dan Pasal 108 yang
kemudian dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f.
Aliansi Nasional R KUHP sejak awal mengritik keras pencantuman pasal-pasal tersebut. Kritik
utama dari Aliansi adalah mengenai prinsip hukum bahwa “apa yang ada dalam pikiran seseorang tidak
dapat dihukum”. Tindak Pidana Ideologi Negara dalam R KUHP mencoba menerabas prinsip ini. Lagi pula
masalah utama perumusan pasal-pasal kejahatan ideologi tersebut masih menimbulkan banyak
penafsiran (multi purpose act), samar dan tidak jelas dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi
manusia. Khususnya terkait dengan jenis perbuatan yang dilarang,apakah perbuatan menyebarkan
ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau perbuatan yang menggantikan atau mengubah Pancasila?
Pasal tersebut intinya menyebutkan bahwa dilarang mengembangkan ajaran komunisme/MarxismeLeninisme yang ditujukan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara.
Namun Hasil Rapat Panja justru memperluas tindak pidana tersebut. Panja R KUHP Komisi III
justru merumuskan bahwa “Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran
Komunisme/Maxisme-Leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau
mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.” (Pasal
219 ayat (1))
Akibatnya rumusan pasal tersebut sangat luas, frase unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti
“menyebarkan atau mengembangkan” kemudian “ajaran Komunisme/Maxisme-Leninisme” Dan “di
muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media
apapun” berpotensi menghadang kebebasan berekpresi dan berpotensi memperparah situasi insiden
pembubaran diskusi, berkumpul, dan larangan penerbitan buku dan lain-lain yang di-klaim sepihak
sebagai ajaran Marxisme akan tetap terjadi di masa mendatang
Tabel 5.3. Pembahasan Pasal Ideologi Negara dalam RKUHP oleh Panja Komisi III DPR RI
R KUHP
Pasal 219
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum di
muka umum dengan lisan, tulisan, melalui

Hasil Pembahasan Panja Komisi III
Pasal 219
(1) Setiap
orang
yang
menyebarkan
atau
mengembangkan ajaran Komunisme/Maxisme-
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media
apapun,
menyebarkan
atau
mengembangkan ajaran Komunisme/MarxismeLeninisme dengan maksud mengubah atau
mengganti Pancasila sebagai dasar negara,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang mengakibatkan:
1. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat
atau kerugian harta kekayaan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun;
2. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat
yang mengakibatkan orang menderita luka
berat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun; atau
3. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat
yang mengakibatkan matinya orang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun.
(3) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian
terhadap
ajaran
Komunisme/MarxismeLeninisme dengan maksud dan tujuan sematamata untuk kegiatan ilmiah

Pasal 220
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun setiap orang yang:
a. Mendirikan organisasi yang diketahui atau patut
diduga
keras
menganut
ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme;
b. Mendirikan organisasi yang diketahui atau patut
diduga
keras
menganut
ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme;
c. Mengadakan
hubungan
dengan
atau
memberikan bantuan kepada atau menerima
bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun
di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan
maksud mengubah dasar negara atau
menggulingkan pemerintah yang sah.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan
termasuk menyebarkan atau mengembangkan
melalui media apapun, dipidana dengan pidana
paling lama 4 (empat) tahun.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah
atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara
dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusuhan
dalam masyarakat atas kerugian harta kekayaan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita luka
berat dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang
dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Tidak dipidana orang yang melakukan kajian
terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Disetujui Panja, 29 September 2016.
Catatan Panja:
Frasa “dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk
kepentingan ilmu pengetahuan” diberikan penjelasan.
Pasal 220
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun setiap orang yang:
Pasal 220 huruf a (Alternatif 1) :
a. Mendirikan organisasi yang diketahui atau patut
diduga menganut ajaran Komunisme/MarxismeLeninisme.
Pasal 220 huruf a (Alternatif 2) :
a. Mendirikan
organisasi
yang
Komunisme/Marxisme-Leninisme.

menganut

Keputusan Anggota Panja untukPasal 220 (a) adalah
dipending dahulu sementara untuk dibawa ke rapat
pleno.
Pasal 220 b:
Mengadakan hubungan dengan atau memberikan
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bantuan kepada atau menerima bantuan dari
organisasi,baik di dalam maupun di luar negeri, yang
(diketahuinya)
berasaskan
ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud
mengubah dasar negara atau menggulingkan
pemerintah yang sah.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah uang, sarana,
pelatihan, teknologi informasi, dan sebagainya.
Yang dimaksud dengan “organisasi” antara lain meliputi
... “

(1)

(2)

Pasal 221
Setiap orang yang secara melawan hukum di
muka umum menyatakan keinginannya dengan
lisan, tulisan, atau melalui media apapun untuk
meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai
dasar negara dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang mengakibatkan:
a. Terjadinya kerusuhan dalam masyarakat
atau timbulnya kerugian harta kekayaan
dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun.
b. Terjadinya kerusuhan dalam masyarakat
yang mengakibatkan orang menderita luka
berat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun; atau:
c. Terjadinya
kerusuhan
atau
dalam
masyarakat yang menyebabkan matinya
orang dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun

Disetujui Panja, 29 September 2016.
Pasal 221
Alternatif:
Setiap orang yang menyatakan keinginannya di muka
umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa
pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila
sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun.
Disetujui Panja, 29 September 2016.
Catatan Panja:
Rumusan akan disesuaikan dengan pola rumusan dalam
Pasal 219.
Perlu penjelasan mengenai batasan pengertian
“kerusuhan”

5.1.6. Hatzaai Artikellen (Penyebaran Kebencian Terhadap Pemerintah)
Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam
R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Pasal 284
dan Pasal 285 R KUHP.
Konsep dari Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP ini yang menjadi dasar untuk merumuskan Pasal 284
dan Pasal 285 R KUHP (dengan perubahan parsial) justru membutuhkan tafsiran yang lebih luas karena
RKUHP tidak memberikan pengertian-pengertian dasar mengenai unsur-unsur tersebut. Ketentuan
pidana yang ada dalam pasal tersebut umumnya disebut sebagai haatzaai artikelen terhadap penguasa,
pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap
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penguasa. Haatzaai artikelen sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code, dan pada waktu itu
dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh
Belanda.
Umumnya pasal-pasal pidana ini tidak saja dapat diinterprestasi secara luas (lentur dan multi
intrepetatif), tetapi juga sangat membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat atau hak
bereskpresi. Konsekuensinya adalah terbukanya kesempatan bagi para pemegang kekuasaan, yang
dalam hal ini diwakili oleh kepolisian dan jaksa penuntut umum, untuk mengadakan interpretasi mutlak
terhadap aksi-aksi individu; baik aksi itu berupa tindakan, perkataan, atau bahkan pemikiran, yang
berbeda dari pendapat penguasa saat itu. Hal ini tentu sungguh berbahaya bagi perkembangan proses
demokrasi, HAM, dan perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pasal-pasal ini juga melanggar
semangat yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia yang mencoba melindungi hak tersebut saat ini.
Pada tanggal 17 Juni 2007, dalam Perkara No. 6/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan
Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945,
sehingga pasal tersebut di dekriminalisasi oleh MK Namun meskipun pasal-pasal Hatzai Artikellen
terhadap penguasa yang telah dihilangkan Mahkamah Konstitusi, selama proses pembahasan di Panja
RKUHP Komisi III DPR RI, pasal tersebut kembali di masukkan dalam pasal 284 -285 R KUHP.
Selama proses pembahasan sidang Panja, Fraksi Gerindra meminta untuk dihapus karena
Pemerintah RI itu Presidensial, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Pasal penghinaan terhadap
Presiden sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Fraksi PKS mengusulkan agar Paragraf 2 tentang
Penghinaan terhadap Pemerintah yang meliputi Pasal 284 dan 285 direkomendasikan untuk dihapuskan
dengan alasan sebagai berikut:
1.

2.

Sama halnya dengan ketentuan tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden,
pasal ini dapat berpotensi menghambat hak masyarakat untuk berpendapat dalam kaitannya
dengan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
Dalam praktiknya sulit untuk membatasi pengertian “penghinaan” yang termasuk dalam rumusan
pasal yang dapat dikenai pidana.
Dalam era demokrasi konstitusional saat ini, pemerintah dituntut untuk terbuka terhadap kritik dari
masyarakat dalam saluran yang beraneka ragam, sehingga proteksi dengan bentuk pemidanaan
terhadap “penghinaan kepada pemerintah” tidak diperlukan. Lagipula, ketentuan ini berpotensi
untuk dimanfaatkan secara politis untuk membungkam kelompok-kelompok tertentu yang
bersebrangan dengan pemerintah.
Tabel 5.4. Pembahasan Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah dalam RKUHP
oleh Panja RKUHP Komisi III DPR RI

KUHP
(telah dicabut oleh Mahkamah
Konstitusi)
Pasal 154
Barang siapa di depan umum
menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian
atau
merendahkan
terhadap pemerintah Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya tujuh tahun atau
dengan pidana denda setinggi-

R KUHP

RUU KUHP Hasil Pembahasan Panja
Komisi III

Pasal 284
Setiap orang yang di muka
umum melakukan penghinaan
terhadap pemerintah yang sah
yang berakibat terjadinya
keonaran dalam masyarakat,
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga)

Pasal 284
Setiap orang yang di muka umum
melakukan penghinaan terhadap
pemerintah yang sah yang berakibat
terjadinya
keonaran
dalam
masyarakat,
dipidana
dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau pidana denda paling
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tingginya empat ribu lima ratus
rupiah

Pasal 155
(1) Barang siapa menyebarluaskan,
mempertunjukkan,
atau
menempelkan secara terbuka
tulisan atau gambar yang di
dalamnya
mengandung
perasaan
permusuhan,
kebencian, atau merendahkan
terhadap
pemerintah
Indonesia, dengan maksud agar
tulisan atau gambar tersebut
isinya diketahui oleh orang
banyak atau diketahui secara
lebih luas lagi oleh orang
banyak,
dipidana
dengan
pidana penjara selama-lamanya
empat tahun dan enam bulan
atau dengan pidana denda
setinggi-tingginya empat ribu
lima ratus rupiah
(2) Jika orang yang bersalah telah
melakukan kejahatan tersebut
dalam pekerjaannya atau pada
waktu melakukan kejahatan
tersebut belum lewat lima
tahun sejak ia dijatuhi pidana
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum yang tetap,
karena melakukan kejahatan
yang serupa maka ia dapat
dicabut
haknya
untuk
melakukan
pekerjaannya
tersebut.

tahun atau pidana denda paling
banyak Kategori IV.

banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 17 November 2016,
dengan catatan:
- Apa saja yang dikategorikan
sebagai tindakan penghinaan
dalam Pasal 284 dan Pasal 285.
- Penjelasan
Prof
Muladi
dimasukkan dalam penjelasan.
Pasal 285
Pasal 285
Setiap
orang
yang Setiap orang yang menyiarkan,
menyiarkan,
mempertunjukkan,
atau
mempertunjukkan,
atau menempelkan tulisan atau gambar
menempelkan tulisan atau sehingga terlihat oleh umum, atau
gambar sehingga terlihat oleh memperdengarkan
rekaman
umum, atau memperdengarkan sehingga terdengar oleh umum,
rekaman sehingga terdengar yang berisi penghinaan terhadap
oleh umum, yang berisi pemerintah yang sah dengan
penghinaan
terhadap maksud
agar
isi
penghinaan
pemerintah yang sah dengan diketahui umum yang berakibat
maksud agar isi penghinaan terjadinya
keonaran
dalam
diketahui umum yang berakibat masyarakat, dipidana dengan pidana
terjadinya keonaran dalam penjara paling lama 3 (tiga) tahun
masyarakat, dipidana dengan atau pidana denda paling banyak
pidana penjara paling lama 3 Kategori IV.
(tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak Kategori IV.
Disetujui Panja 17 November 2016

Oleh karena itu ke depan terlihat jelas bahwa tren penguatan pasal-pasal proteksi negara akan
kembali menguat. Semangat reformasi terhadap hukum pidana Indonesia yang didorong setelah
reformasi Politik Indonesia dengan menghilangkan pasal-pasal yang memberikan proteksi yang
berlebihan kepada kepala negara dan pemerintah terlihat semakin kehilangan maknanya dalam
pembahasan R KUHP ini.
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5.1.7

Lesse Majeste (Penghinaan Kepala Negara)

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam R KUHP berada
dalam Buku II Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden, di Bagian Kedua.
Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 R KUHP
dan bila diamati Pasal-pasal yang ada dalam R KUHP tersebut tidak jauh berbeda dengan rumusan pasalpasal tindak pidana martabat presiden dalam Bab II KUHP, yakni Pasal 134, 136 Bis 137 KUHP.
Pada masa orde baru, konsep martabat presiden dan wakil presiden kemudian berubah menjadi
“perlindungan kebijakan pemerintah” oleh karena itu siapa yang melakukan kritik, cenderung
dipersamakan dengan melakukan penghinaan terhadap presiden. Akibatnya produk hukum ini sering
dijadikan jerat untuk warga negara baik individu maupun kelompok yang berseberangan dengan
pemerintah. Oleh karena itu,pasal-pasal ini sering disebut dengan pasal-pasal lesse majeste karena
sesuai dengan praktik dan pengunaannya. Lesse majeste diartikan sebagai hukum yang bermaksud
menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik.
Dalam pembahasannya di Komisi III DPR RI, pasal ini memang ditunda oleh Panja RKUHP, namun
tim Pemerintah bertahan dengan argumen perlu untuk menjaga martabat presiden dan wakil presiden.
Padahal pada 4 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan atas dua permohonan
pengujian terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, sehingga pasal tersebut telah dicabut
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berikut petikan pertimbangan Putusan MK Nomor
013-022/PUU-IV/2006 :
Menimbang bahwa “...Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler,
namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang
menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif
martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden
dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif
berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Kecuali secara
prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada
Presiden dan/atau Wakil Presiden.”Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian
hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan
pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin
Pasal 28F UUD 1945; Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang
pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap
tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentummomentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan
Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;”
Selama pembahasan pasal ini, baik pemerintah maupun anggota Panja sama sekali tidak ada yang
menyinggung atau membahas lebih lanjut bahwa pasal ini telah dicabut oleh Putusan MK Nomor 013022/PUU-IV/2006. Ketika materi ketentuan ini dicabut, sedangkan DPR dan pemerintah mengaturnya
kembali dengan dicantumkan dalam RKUHP, hal ini sama saja dengan membangkang pada konstitusi.
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Tabel 5.5. Pembahasan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
dalam RKUHP oleh Panja Komisi III DPR RI
KUHP (telah Dihapuskan oleh
Mahkamah Konstitusi)
Pasal 134
Penghinaan yang dilakukan
dengan
sengaja
terhadap
Presiden atau Wakil Presiden
diancam dengan pidana paling
lama enam tahun, atau pidana
denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah
Pasal 136 bis
Dalam pengertian penghinaan
tersebut Pasal 134, termasuk
juga perbuatan tersebut Pasal
315, jika hal itu dilakukan di
luar adanya yang terkena, baik
dengan tingkah laku di muka
umum, maupun tidak di muka
umum dengan perbuatan, lisan
atau tulisan, asal di muka lebih
dari empat orang, atau di muka
orang ketiga yang ada di situ
bertentangan
dengan
kehendaknya dan merasa
tersinggung karenanya
Pasal 137
Jika pembuat tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melakukan perbuatan
tersebut dalam menjalankan
profesinya dan pada waktu itu
belum lewat 2 (dua) tahun
sejak
adanya
putusan
pemidanaan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak
pidana yang sama maka dapat
dijatuhi pidana tambahan
berupa
pencabutan
hak
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Draft R KUHP
Pasal 262
Setiap orang yang menyerang diri
Presiden atau Wakil Presiden, yang
tidak termasuk dalam ketentuan
pidana yang lebih berat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama
9 (sembilan) tahun.

R KUHP Hasil Pembahasan Panja
Komisi III
Pasal 262
Setiap orang yang menyerang diri
Presiden atau Wakil Presiden, yang
tidak termasuk dalam ketentuan
pidana yang lebih berat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama
9 (sembilan) tahun.

Pasal 263
Pasal 263
(1) Setiap orang yang di muka (1) Setiap orang yang di muka
umum menghina Presiden atau
umum menghina Presiden atau
Wakil
Presiden,
dipidana
Wakil
Presiden,
dipidana
dengan pidana penjara paling
dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana
lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Kategori
pidana denda paling banyak
IV.
Kategori IV.
Tidak merupakan penghinaan jika
(2) Tidak merupakan penghinaan
perbuatan sebagaimana dimaksud
jika perbuatan sebagaimana
pada ayat (1) jelas dilakukan untuk
dimaksud pada ayat (1) jelas
kepentingan umum,demi
dilakukan untuk kepentingan
kebenaran,atau pembelaan diri.
umum,demi
kebenaran,atau
pembelaan diri.
Pasal 264
Setiap orang yang menyiarkan,
mempertunjukkan,
atau
menempelkan tulisan atau gambar
sehingga terlihat oleh umum, atau
memperdengarkan
rekaman
sehingga terdengar oleh umum,
yang berisi penghinaan terhadap
Presiden atau Wakil Presiden
dengan
maksud
agar
isi
penghinaan diketahui atau lebih
diketahui umum, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling
banyak Kategori IV.

Pasal 264
Setiap orang yang menyiarkan,
mempertunjukkan,
atau
menempelkan tulisan atau gambar
sehingga terlihat oleh umum, atau
memperdengarkan
rekaman
sehingga terdengar oleh umum,
yang berisi penghinaan terhadap
Presiden atau Wakil Presiden
dengan
maksud
agar
isi
penghinaan diketahui atau lebih
diketahui umum, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling
banyak Kategori IV.
Untuk Tindak Pidana terhadap
Martabat Presiden dan Wakil
Presiden (dari Pasal 262-264),
Panja
meminta
pemerintah
mempersiapkan rumusan baru.
Pembahasan : Dipending
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5.1.8. Makar (Aanslag)
Dalam Rancangan KUHP, tindak pidana makar dirumuskan dalam Pasal 222 hingga Pasal 227.
Dalam ketentuan RKUHP tindak pidana makar dikelompokkan sebagai berikut: Makar terhadap Presiden
dan Wakil Presiden, Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Makar terhadap
Pemerintah yang Sah. Selain tindak pidana makar sebagaimana tersebut di atas, dalam RKUHP juga
disatukan dengan tindak pidana makar adalah pemberontakan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal
225 RKUHP: “..melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; atau dengan maksud untuk
melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang
melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata.”
Pertanyaan mendasar, apakah yang disebut dengan makar ? Penjelasan Pasal 222 RKUHP justru
menyatakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “makar”, Makar adalah niat untuk melakukan suatu
perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut42.
Berdasarkan pengertian tersebut, untuk terjadinya makar harus sudah ada permulaan
pelaksanaan, sehingga apabila hanya berupa niat tidak termasuk pengertian makar. Demikian pula,
apabila pembuat tindak pidana telah melakukan perbuatan pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri
secara sukarela tetap dikatakan melakukan makar. Penjelasan ini keliru, karena pasal tersebut bukanlah
pengertian dari makar. Sementara itu dalam proses pembahasan di DPR, penjelasan apa yang dimaksud
dengan makar hanya disinggung oleh anggota Panja Nasir Djamil dari PKS, dan hal itu pun masih minim
eksplorasi dan kritis atas definisi makar itu sendiri, sementara pemerintah tidak merespon/menjawab
apa yang dipertanyakan oleh anggota Panja tentang pengertian makar.
Secara garis besar, pasal yang mengatur makar dalam RKUHP disetujui dengan menyisakan
beberapa catatan dari anggota panja. Namun dengan disetujuinya Rancangan KUHP ini, maka
permasalahan pengertian/definisi terhadap tindak pidana makar masih belum bisa terjawab. Rumusan
tindak pidana makar yang tidak jelas ini, dikhawatirkan akan bersifat multi purpose act, serta rawan
disalahgunakan oleh penegak hukum demi kepentingan sesaat penguasa. Hal ini akan menumpulkan
hukum pidana yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
Tabel 5.6. Pembahasan Tindak Pidana Makar dalam RKUHP oleh Panja Komisi III DPR RI
R KUHP

Hasil Pembahasan Panja Komisi III

Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 222
Setiap orang yang melakukan makar dengan
maksud membunuh atau merampas kemerdekaan
Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan
Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu
menjalankan pemerintahan, dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 222
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud
membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau
Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil
Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan,
dipidana dengan {pidana mati} atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Menurut Erma Suryani dari Fraksi Demokrat, pasal ini
menurut kami aneh, pidananya banyak ada 5 dan 20

42

lihat Pasal 191 RKUHP
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Pasal 223
Setiap orang yang melakukan makar dengan
maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah
negara jatuh kepada kekuasaan asing atau dengan
maksud untuk memisahkan sebagian wilayah
negara, dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun.

Makar Terhadap Pemerintah yang Sah
Pasal 224
(1) Setiap orang yang melakukan makar dengan
maksud menggulingkan pemerintah yang
sah, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun.
(2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling 15 (lima belas) tahun.

tahun”.
Tim Pemerintah berpendapat bahwa kalau sistematika
sementara kita singkirkan dulu, bahas subtansinya dahulu.
Taufiqulhadi dari Fraksi NasDem mengatakan, “masalah
makar apapun maknanya nanti bisa diberi penjelasan,
namun hukuman mati kenapa tiba-tiba dimasukkan
disitu”.
Disetujui Panja, 29 September 2016
Disetujui Panja untuk dipending, 30 September 2016
dengan catatan: Terkait pidana mati, menunggu
kesepakatan Panja dalam Buku I
Pasal 223
Alternatif:
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud
supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh
kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan
[pidana mati] atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun.
Menurut Benny K Harman dari Fraksi Demokrat,
“Rumusan ini kan KUHP perancis, dizaman sekarang masih
relevan atau tidak?
Nasir Djamil dari Fraksi PKS, “hati-hati juga terkait makar
ini, harus ada penjelasan, sehingga orang-orang satu visi
menafsirkan pasal ini, mau didefinisikan secara tekstual
atau kontekstual?”.
Disetujui Panja, 30 September 2016.
Makar Terhadap Pemerintah yang Sah
Pasal 224
(1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud
menggulingkan pemerintah yang sah, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Alternatif:
(1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud
menggulingkan dan/atau mengambilalih pemerintah
yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun.
(2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun.
Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016, dengan
Catatan:Mengenai ancaman pidana akan dibahas kembali
Pasal 225
Pasal 225
(1) Dipidana karena pemberontakan, dengan (1) Dipidana karena pemberontakan, dengan pidana
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap
15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:
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orang yang:
a. melawan pemerintah yang sah dengan
mengangkat senjata;
atau
b. dengan
maksud untuk melawan
pemerintah
yang
sah
bergerak
bersama-sama atau menyatukan diri
dengan gerombolan yang melawan
pemerintah yang sah dengan mengangkat
senjata.
(2) Pemimpin
atau
pengatur
pemberontakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun.
Pasal 226
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun atau pidana denda paling
banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. mengadakan hubungan dengan orang
atau badan yang berkedudukan di luar
negeri dengan maksud membujuk orang
atau badan tersebut agar memberikan
bantuan
dalam
mempersiapkan,
memudahkan,
atau
melakukan
penggulingan pemerintah yang sah atau
memperkuat niat dari orang atau badan
tersebut untuk melaksanakan niatnya
dalam menggulingkan pemerintah yang
sah, atau berjanji akan memberikan
bantuan atau memberi bantuan kepada
orang atau badan semacam itu dalam
mempersiapkan, memudahkan atau
melakukan penggulingan pemerintah
yang sah;
b. memasukkan ke wilayah negara Republik
Indonesia suatu barang yang dapat
dipergunakan untuk memberikan bantuan
materiil
dalam
mempersiapkan,
memudahkan,
atau
melakukan
penggulingan pemerintah yang sah,
padahal mengetahui atau ada alasan yang
kuat untuk menduga bahwa barang
tersebut digunakan untuk maksud
tersebut; atau
c. menguasai
atau menjadikan suatu
barang sebagai pokok perjanjian yang
dapat dipergunakan untuk memberikan
bantuan materiil dalam mempersiapkan,
memudahkan,
atau
melakukan
penggulingan pemerintah yang sah,
padahal mengetahui atau ada alasan yang

a.

melawan pemerintah yang sah dengan
mengangkat senjata;
atau
b. dengan maksud untuk melawan pemerintah
yang sah bergerak bersama-sama atau
menyatukan diri dengan gerombolan yang
melawan pemerintah yang sah dengan
mengangkat senjata.
(2) Pemimpin
atau
pengatur pemberontakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun.
Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016, dengan
Catatan:Mengenai ancaman pidana akan dibahas kembali
Pasal 226
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun atau pidana denda paling banyak
Kategori IV, setiap orang yang:
a. mengadakan hubungan dengan orang atau badan
yang berkedudukan di luar negeri dengan
maksud membujuk orang atau badan tersebut
agar
memberikan
bantuan
dalam
mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan
penggulingan
dan/atau
pengambilalihan
pemerintah yang sah atau memperkuat niat
dari orang atau badan tersebut untuk
melaksanakan niatnya dalam menggulingkan
dan/atau mengambilalih pemerintah yang sah,
atau berjanji akan memberikan bantuan atau
memberi bantuan kepada orang atau badan
semacam
itu
dalam
mempersiapkan,
memudahkan atau melakukan penggulingan
pemerintah yang sah;
b. memasukkan suatu barang ke wilayah negara
Republik Indonesia suatu barang yang dapat
dipergunakan untuk memberikan bantuan
materil dalam mempersiapkan, memudahkan,
atau
melakukan
penggulingan
dan/atau
pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal
mengetahui diketahui atau ada alasan yang kuat
untuk menduga bahwa barang tersebut
digunakan untuk maksud tersebut; atau
Disetujui Panjatanggal 30 September 2016, dengan
Catatan:Frasa “suatu barang” diberikan penjelasan
c. menguasai
atau menjadikan suatu barang
sebagai
pokok
perjanjian
yang
dapat
dipergunakan untuk memberikan bantuan
materiil dalam mempersiapkan, memudahkan,
atau
melakukan
penggulingan
dan/atau
pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal
mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk
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kuat untuk menduga bahwa barang
tersebut digunakan untuk maksud
tersebut, atau barang lain sebagai
penggantinya dimasukkan ke wilayah
negara Republik Indonesia untuk maksud
tersebut, atau digunakan untuk maksud
tersebut oleh orang atau badan yang
berkedudukan di luar negeri.
(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau
yang berhubungan dengan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dirampas.

menduga bahwa barang tersebut digunakan
untuk maksud tersebut, atau barang lain sebagai
penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud
tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut
oleh orang atau badan yang berkedudukan di
luar negeri.
(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang
berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas
untuk Negara atau dimusnahkan.
Pada Pasal 226 ayat (2), Benny K Harman dari Fraksi
Demokrat berpendapat “Kalau bisa kita jual kenapa harus
dimusnahkan, dirampas untuk negara itu artinya bisa
dijual dan bisa dimusnahkan, tidak selalu artinya dijual”.

(1)

(2)

Pasal 227
Setiap orang yang melakukan permufakatan
jahat dan melakukan persiapan untuk
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 219, Pasal 220, Pasal
221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, dan
Pasal 225, dipidana sesuai dengan ketentuan
pasal-pasal tersebut.
Setiap orang yang bermaksud hanya
mempersiapkan perubahan ketatanegaraan
secara konstitusional tidak dipidana.

Disetujui Panjatanggal 30 September 2016, dengan
catatan:
1. Memasukkan penjelasan tentang “dirampas untuk
negara”, baik dilelang maupun dimusnahkan.
2. Pidana terhadap penegak hukum/aparat negara
yang menjual barang rampasan negara.
Pasal 227
(1) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat
dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219,
Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224,
dan Pasal 225, dipidana sesuai dengan ketentuan
pasal-pasal tersebut.
(2) Setiap orang yang bermaksud hanya mempersiapkan
perubahan ketatanegaraan secara konstitusional
tidak dipidana.
Disetujui Panjatanggal 30 September, dengan Catatan:
Perlu ditambahkan Penjelasan kata
“mempersiapkan”(contoh: mendiskusikan, mengkaji, dll)

R KUHP dalam merumuskan tindak pidana makar harus lebih memperhatikan pengertian yang
pasti (certainty) terhadap setiap delik. Delik makar, seharusnya hanya terkait dengan tindakan yang
bersifat menyerang/attack. Tanpa adanya perbuatan menyerang/attack, perbuatan tersebut tidak dapat
dikatakan sebagai tindak pidana makar. Ketentuan yang bersifat pasti (certainty) sangat diperlukan
sehingga terhindar dari penafsiran yang berbeda serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang
dimiliki oleh aparat penegak hukum.
5.1.9. Makin Menguatnya Intervensi Negara Dalam Pasal-Pasal Kesusilaan di RKUHP
Pada Tanggal 14 Desember 2016, Panitia Kerja (Panja) R KUHP Komisi III melakukan pembahasan
Buku II R KUHP, khususnya di Bab XIV mengenai tindak pidana kesusilaan. Aliansi Nasional Reformasi
KUHP melihat kecenderungan Intervensi Negara dalam ranah privat yang luar biasa dalam pembahasan
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R KUHP hari ini. Hal itu terlihat dalam hasil pembahasan beberapa pasal-pasal penting terkait kesusilaan.
Dalam BAB XIV R KUHP beberapa ketentuan yang dirumuskan oleh pemerintah menunjukkan potensi
overkriminalisasi di ranah tindak pidana kesusilaan. Beberapa ketentuan tersebut terkait Tindak
victimless crime seperti perluasan zina, hidup bersama, pertunjukan kontrasepsi, yang diancam sebagai
perbuatan pidana.
Tabel 5.7. Beberapa Ketentuan Kesusilaan yang di dorong Pemerintah
Pasal
Zina (Pasal 484)
Hidup bersama sebagai suami
istri (Pasal 488)
Pornografi Pasal 470-490

Pencegahan kehamilan dan
pengguguran kandungan (alat
kontrasepsi) (Pasal 481 dan 483)

Potensi
Overkriminalisasi. Salah satunya bagi zina yang dilakukan oleh orang yang
tidak terikat suami istri. Ancaman pidana sampai 5 tahun (bisa ditahan)
Tindak pidana yang eksesif dan cenderung overkriminalisasi .
Lebih lentur dari UU pornografi, tidak ada batasan pornografi. Formulasi,
rumusan dan kejelasan delik masih belum cukup, sangat rentan terjadi multi
tafsir dan batasan penggunaan delik yang tidak jelas. overcriminalisasi
Cenderung overkriminalsisasi karena dapat mempidana orang yang
mempertunjukkan alat kontrasepsi

Tindak pidana zina dalam Pasal 484 dirumuskan lebih luas dari konsep KUHP yang berlaku saat ini
dan tidak hanya menjangkau salah satu terikat perkawinan, namun bagi pelaku yang tidak terikat
perkawinan akan dipidana. Tindak pidana zina ini juga tidak membutuhkan aduan.
Tindak pidana hidup bersama di luar perkawinan yang sah dalam pasal 488 menyasar perilaku
pasangan yang tinggal serumah tanpa terikat perkawinan yang sah. Ini merupakan tindak pidana yang
eksesif, dan cenderung overkriminalisasi.
Tindak pidana pornografi Pasal 470-490, lebih lentur dari UU Pornografi, tidak ada batasan
pornografi seperti dalam UU Pornografi. Formulasi, rumusan dan kejelasan tindak pidana masih belum
cukup, sangat rentan terjadi multi tafsir dan batasan penggunaan delik yang tidak jelas.
Overkriminalisasi, khususnya penyimpanan pornografi secara privat.
Tindak pidana alat kontrasepsi Pasal 481 dan 483, cenderung overkriminalisasi karena dapat
memidana orang yang mempertunjukkan alat kontrasepsi, ketentuan ini juga dapat mengancam
program KB dan kesehatan reproduksi khususnya program perlindungan penyakit menular seksual.
Karena akan membatasi akses masyarakat atas informasi alat kontrasepsi.
Saat ini hasil pembahasan di DPR menunjukkan adanya potensi overkriminalisasi dan intervensi
Negara yang terlalu jauh dalam kehidupan privat warga negara. Sampai dengan siang ini beberapa pasal
terkait kesusilaan ada yang disetujui dan telah selesai di bahas walaupun beberapa rumusan masih
ditunda khususnya tindak pidana zina dan hidup bersama. Aliansi RKUHP tetap mendorong DPR agar
mempertimbangkan secara hati-hati rumusan yang diusulkan oleh pemerintah karena berpotensi
mengancam hak privasi dan sekaligus membuka pintu intervensi Negara yang terlalu luas. Aliansi
Nasional Reformasi KUHP juga merasa perlu untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melepaskan
perhatian pada pembahasan pasal-pasal krusial ini di DPR.
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5.1.10. Rumusan Kejahatan Perkosaan yang Masih Lemah dalam R KUHP
Pembahasan RKUHP di DPR pada tanggal 14 Desember 2016, telah sampai pada Bab XVI tentang
Tindak Pidana Kesusilaan. Tindak Pidana Perkosaan termasuk salah satu jenis kejahatan yang diatur
dalam bab ini. Hingga saat ini, rumusan perkosaan masih diartikan sempit, yaitu terbatas pada
“memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan”. Rumusan Pasal 285 KUHP ini menimbulkan banyak masalah dalam praktiknya.
Oleh karena itu, RKUHP kemudian menawarkan rumusan baru yakni ketentuan yang diatur dalam Pasal
491 RKUHP yang berbunyi:
1)

2)

3)

Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
1. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan,
bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
2. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa
persetujuan perempuan tersebut;
3. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan
perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk
dibunuh atau dilukai;
4. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan
perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut
adalah suaminya yang sah;
5. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
6. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa
perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
1. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
2. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam
vagina atau anus perempuan.
Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 mengakibatkan luka
berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Akan tetapi, rumusan tersebut diatas masih terdapat kelemahan terutama : Pertama, Pengaturan
perkosaan dalam R KUHP terkait konsep non competent consent tidak diatur secara komperhensif.
Konsep dari non competent consent berangkat dari asumsi bahwa setiap tindakan harus dilakukan
dengan kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukannya. Maka pada saat seseoarang menyetujui akan
suatu tindakan, maka pihak yang menyetujui harus mempunyai suatu kompetensi bahwa dirinya adalah
pihak yang cakap didepan hukum. Contohnya, adalah anak (dibawah 18 tahun), yang dikategorikan
sebagai pihak yang tidak dapat membuat suatu keputusan, sehingga persetujuan yang diberikannya
tidak menghilangkan terjadinya tindak pidana perkosaan. Terkait perkosaan anak (statutory rape) R
KUHP telah cukup mengaturnya dalam Pasal 491 ayat (1) huruf e. Namun, RKUHP tidak memasukkan
penyandang disabilitas intelektual sebagai bagian dari non competent consent. MaPPI FHUI dan Aliansi
merekomendasikan agar perumus RKUHP menambahkan subjek hukum lain yang dianggap sebagai
bagian dari non competent consent.
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Kedua, KUHP telah mencoba memperluas elemen perkosaan dengan mencantumkan di Pasal 491 ayat
(2) yakni melakukan tindak pidana perkosaan, termasuk pula jika, laki-laki memasukkan alat kelaminnya
ke dalam anus atau mulut perempuan; atau laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan
bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. Perluasan Ini merupakan suatu kemajuan,
namun rumusan ini masih terbatas, R KUHP lupa memasukkan elemen tambahan yakni “laki-laki
memasukkan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan”. Penambahan ini cukup penting
untuk memperluas elemen perkosaan.
Ketiga, Pasal 491 ayat (1) RKUHP masih menggunakan istilah persetubuhan, yang sebenarnya sudah
tidak dipergunakan di banyak negara. Sekalipun pada Pasal 491 ayat (2) pembuat RKUHP memperluas
akan makna perkosaan, akan tetapi penggunaan istilah pada Pasal 491 ayat (1) sebaiknya sudah harus
diganti dengan istilah “penetrasi seksual”. Hal ini dikarenakan jika pembuat RKUHP masih
mempertahankan akan istilah persetubuhan, maka pembuat secara konsekuen harus menjelaskan,
sejauh mana suatu perbuatan dikategorikan sebagai persetubuhan. Dalam beberapa literatur hukum
pidana klasik dan putusan Majelis Hakim mengungkapkan persetubuhan harus dimaknai dengan
masuknya penis ke dalam vagina sampai dengan mengeluarkan air mani. Padahal dalam berbagai
ketentuan internasional sudah menggunakan istilah penetrasi seksual yang ditafsirkan “penetration, no
matter how slight”, bukan sesempit persetubuhan semata yang dimaknai dalam literatur pidana klasik
dan Putusan Majelis Hakim.

5.1.11 Lemahnya Perlindungan Anak Korban Prostitusi
Tanggal 14 Desember 2016 Panitia Kerja (Panja) R KUHP Komisi III, kembali membahas Buku II
RKUHP Bab XIV mengenai Tindak Pidana Kesusilaan. secara umum Pada R KUHP terkait ESKA sudah
diatur dibeberapa pasal, seperti tindak pidana pornografi anak yang sudah diatur di Pasal 384 Bab VIII
mengenai Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan
Lingkungan Hidup, dan di Pasal 478 dan 479 di Bab XIV mengenai Tindak Pidana Kesusilaan. Untuk
Tindak Pidana Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual ada di Pasal 498, 499 dan 500, sedangkan Untuk
Tindak Pidana Pornografi Anak dan Perdagangan anak untuk tujuan seksual, pasal-pasal yang ada diatas
dapat mewakili unsur-unsur untuk menjerat para pelakunya.
ICJR menyayangkan bahwa untuk tindak pidana membeli layanan seks pada anak atau prostitusi
anak (pelacuran anak) ternyata tidak diatur dalam Buku II R KUHP ini. Tidak ada satu pun pasal yang
menjelaskan secara rinci tentang anak-anak yang menjadi korban prostitusi dan siapasaja orang yang
bisa dihukum bila terlibat dalam prostitusi anak. Tidak adanya yang mendefinisikan prostitusi anak
dalam Buku II RKUHP jelas patut dipertanyakan, padahal Indonesia sudah meratifikasi Protokol Opsional
Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, salah satu kewajiban
pemerintah adalah mengharmonisasi Undang-Undang yang ada dengan Protokol Opsional ini untuk
menjamin anak-anak tidak menjadi korban dari jenis kejahatan tersebut.
Justru pasal-pasal di Bab XIV tersebut lebih menonjolkan tentang Persetubuhan dengan anak-anak
dan Pencabulan dengan anak-anak namun lupa mencantumkan ketentuan tentang Prostitusi anak. Di
Bab XIV ada 2 pasal yang bisa dikatakan belum menjangkau definisi tindak pidana prostitusi anak, yaitu
Pasal 486 dan Pasal 496, dua pasal tersebut bukan mengkriminalisasi pelaku karena membeli layanan
seks pada anak, tetapi lebih kepada persetubuhannya dan pencabulannya, dan ini belum menjangkau
tindak pidana perbuatan eksploitasi seksual anak yang lebih terorganisir. Sehingga ICJR perlu
mendorong agar Panja Komisi III DPR mempertimbangkan untuk memasukkan Tindak Pidana Prostitusi
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Anak dalam rumusan R KUHP secara jelas agar dapat menjerat para pelaku yang memakai jasa layanan
seksual anak-anak. Dengan banyak kasus-kasus prostitusi anak yang terjadi belakangan ini diharapkan
Panja Komisi III berinisiatif memasukkan aturan yang mengatur tentang prostitusi anak, agar anak-anak
Indonesia tidak lagi menjadi korban prostitusi.
5.1.12 Pasal-Pasal Contempt Of Court dalam RKUHP yang Berpotensi Melanggar Kebebasan
Berpendapat dan Kemerdekaan Pers
Dalam pembahasan RKUHP pada 21 November 2016, Pemerintah dan DPR telah masuk dalam
pembahasan BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, atau lazim disebut Contempt of
Court. Di permulaan pembahasan, Prof. Muladi yang mewakili pemerintah menyebutkan bahwa konsep
dalam BAB VI ini merupakan bentuk pengaturan yang lebih dari Contempt of Court (CoC), karena juga
mengandung ketentuan terkait pengabaian perintah pengadilan, penghinaan pada hakim dan integritas
peradilan, Trial by Press, sampai dengan perlakuan tidak sopan di muka sidang. Menurutnya, ketentuan
ini di-design demi melindungi proses peradilan dan bersifat futuristik. Dalam pembahasan ini ada
beberapa hal yang harus digarisbawahi utamanya terkait dengan pasal-pasal yang dapat membungkam
kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kemerdekaan pers.
5.1.12.1. Gangguan Proses Peradilan
Pasal 328 RKUHP
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Kategori IV.”
Hal Penting dalam Proses Pembahasan :
Ketua Panja Benny K Harman dari F-Demokrat menyatakan bahwa pasal ini tidak jelas karena
rumusan yang sangat luas. Penilaian atas gangguan juga bisa bersifat sangat subjektif. Perdebatan
sempat muncul soal siapa yang akan menilai adanya gangguan, selain itu perdebatan lain juga
menitikberatkan apabila adanya gangguan tersebut timbul dari tuntutan atas respon atau prilaku dari
aparat penegak hukum sendiri.
Hal yang menarik adalah Pemerintah justru menyatakan bahwa Pasal ini diadopsi dari Pasal 217
KUHP, yang berbunyi :
“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang
pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah
oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga
minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.
Namun, disaat yang sama, Pemerintah justru tidak konsisten karena kemudian menyebutkan
bahwa Pasal 328 tidak hanya ditujukan untuk kondisi dalam ruang sidang sebagaimana pengaturan Pasal
217, melainkan juga berlaku dalam seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai dengan pengadilan.
Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah Pemerintah dan DPR juga sama sekali tidak membahas
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mengenai perbedaan ancaman pidana yang sangat jauh, yaitu tiga minggu dalam Pasal 217 menjadi 5
tahun dalam Pasal 328.
5.1.12.2. Penyesatan Proses Peradilan
Pasal 329 RKUHP
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori
IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:
1. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana,
yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
2. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
3. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang
pengadilan; atau
4. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipubli¬kasikan segala sesuatu yang menimbulkan
akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.
Hal Penting dalam Proses Pembahasan :
Perdebatan paling alot terjadi dalam pembahasan Pasal 329 huruf b, c dan d RKUHP. Dalam Pasal
329 huruf b, Pemerintah menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak mematuhi perintah pengadilan
yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan, tidak dapat dihilangkan, karena merupakan
bagian paling penting dari CoC, ketentuan ini disebut dengan “disobeying a court order”.
KPK yang hadir dalam pembahasan menyatakan keberatan pada pasal ini sebab dalam beberapa
praktik pengadilan akan terjadi beberapa benturan, misalnya putusan Praperadilan yang
memerintahkan penghentian penyidikan dengan kewenangan dari penyidik untuk kembali menerbitkan
surat penyidikan. DPR juga mempertanyakan luasnya jangkauan dari pasal ini yang dapat menimbulkan
ketidakpastian, utamanya dalam ranah peradilan lain di luar hukum pidana, semisal dalam peradilan
TUN atau perdata.
Dalam Pasal 329 huruf c, diatur mengenai penghinaan terhadap hakim dan integritas hakim.
Menurut Pemerintah, pasal ini ditujukan untuk melarang “Scandalizing the Court” yaitu larangan untuk
menyerang sifat tidak memihak atau integritas hakim. Baik DPR dan Pemerintah sepakat perlu adanya
penjelasan lebih lanjut dari pasal ini.
Pasal 329 huruf d menimbulkan perdebatan paling alot, lantaran pasal ini sangat bersinggungan
dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers. Pemerintah menilai bahwa
Pasal ini ditujukan untuk melarang adanya Trial by Press, dimana adanya pemberitaan yang mendahului
putusan pengadilan yang dapat mempengaruhi indepensi hakim. Pendapat lain datang dari Ketua Panja
yang menyebut bahwa justru kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi dan peradilan di Indonesia
bersifat terbuka untuk umum sehingga pemberitaan bebas dilakukan. DPR dan Pemerintah sepakat agar
Pemerintah kembali memperjelas semua rumusan dalam penjelasan.
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5.1.12.3. Rumusan yang Tidak Jelas dan Cenderung Overprotektif
Hal mendasar yang perlu disoroti dalam pembahasan pasal-pasal CoC ini adalah baik DPR dan
Pemerintah terlalu banyak bergantung pada penjelasan Pasal, bukan berusaha merumuskan unsur
dalam ketentuan Pasal. Hampir seluruh pasal yang tidak jelas, utama yang sangat berpotensi melanggar
hak asasi manusia hanya dibebankan dalam penjelasan.
Aliansi RKUHP justru melihat bahwa pengaturan secara khusus mengenai Contempt of Court
dalam R KUHP tampaknya tidak diperlukan. Hal ini disebabkan karena sistem peradilan di Indonesia yang
menganut sistem non adversarial model tidak memungkinkan untuk adanya pranata contempt of court.
Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan yang dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan
yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat ketentuan
mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) dalam R KUHP, dikhawatirkan
akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu
lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam
menjalankan tugasnya.
Kondisi ini bisa sangat berbahaya karena pasal-pasal yang ada dalam CoC sangat sangat berpotensi
melanggar hak asasi manusia. Misalnya saja larangan untuk mempublikasikan segala sesuatu yang
menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.
Tidak ada ukuran yang jelas dan indikator bagaimana hakim bisa terpengaruhi dengan publikasi yang
dimaksud, pun begitu sesungguhnya sudah ada pranata dewan pers yang bisa mengadili masalah pers
sehingga tidak perlu ada hukum pidana.
DPR serta Pemerintah seharusnya tidak hanya memandang isu unsur yang tidak jelas dalam
rumusan pasal semata soal penjelasan, melainkan harus memastikan rumusan yang berkepastian
hukum. Lebih dari itu, Pemerintah, khususnya DPR mempertimbangkan ulang ketentuan-ketentuan yang
berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dimaksud.
Tabel 5.8. Pembahasan Pasal-Pasal Contempt Of Court dalam RKUHP
RKUHP
BAB VI
TINDAK
PIDANA
TERHADAP
PERADILAN

PROSES

Hasil Pembahasan Panja RKUHP
BAB VI
TINDAK PIDANA TERHADAP [PROSES]
[PENYELENGGARAAN] PERADILAN

[SISTEM]

Bagian Kesatu
Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Bagian Kesatu
Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 328
Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya proses peradilan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak
Kategori IV.

Pasal 328
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses
peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
*Catatan Panja 21 November 2016:
- Perlu diuraikan makna dari frasa “melakukan yang
mengakibatkan terganggunya proses peradilan”
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-

contoh
“perbuatan
yang
mengakibatkan
terganggunya proses peradilan”
diberikan penjelasan yang dimaksud dengan proses
peradilan

-

Pasal 329
Dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Kategori IV bagi setiap orang yang
secara melawan hukum:
a. menampilkan diri untuk orang lain
sebagai peserta atau sebagai pembantu
tindak pidana, yang karena itu dijatuhi
pidana dan menjalani pidana tersebut
untuk orang lain;
b. tidak mematuhi perintah pengadilan
yang dikeluarkan untuk kepentingan
proses peradilan;
c. menghina hakim atau menyerang
integritas atau sifat tidak memihak
hakim dalam sidang pengadilan; atau
d. mempublikasikan atau membolehkan
untuk dipublikasikan segala sesuatu
yang menimbulkan akibat yang dapat
mempengaruhi sifat tidak memihak
hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 329
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi
setiap orang yang secara melawan hukum:
a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai
pembuatpeserta atau sebagai pembantu tindak
pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani
pidana tersebut untuk orang lain;
b. tidak
mematuhi perintah pengadilan yang
dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
Catatan Panja:
Perlu dijelaskan mengenai frasa “tidak
mematuhi
perintah pengadilan”
c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat
tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
Catatan Panja:
- Perlu dijelaskan mengenai frasa “menghina hakim
atau menyerang integritas
- huruf c perlu dijabarkan bahwa perbuatan itu bisa
dikenakan pidana jika dilakukan di luar proses
peradilan.
d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat
yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim
dalam sidang pengadilan.
Catatan Panja:
Perlu penjelasan Huruf d untuk melindungi independensi
hakim dan fair trial.

Pasal 330
Dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam
menjalankan pekerjaannya secara curang:
a. mengadakan kesepakatan dengan pihak
lawan
klien,
sedangkan
patut
mengetahui bahwa perbuatan tersebut
dapat merugikan kepentingan pihak
yang dibantunya; atau
b. meminta imbalan kepada klien untuk
mempengaruhi saksi, juru bahasa,

Pasal 330
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi
advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara
curang:
c. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien,
sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan
tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang
dibantunya; atau
d. meminta imbalan kepada klien untuk mempengaruhi
panitera,panitera pengganti, juru sita, saksi, juru
bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam
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penyidik, penuntut umum, atau hakim
dalam perkara yang bersangkutan.

5.2.

perkara yang bersangkutan.
Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam
TIMUS dan TIMSIN.

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 2016

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah Jalam M.H. Thamrin, Jakarta Pusat,
pada 14 Januari 2016, Pemerintah melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional
dengan mengajukan revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang
lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Maka pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian
memfinalkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan di Februari 2016 pemerintah
menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR secara terbatas. Akhirnya revisi Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam
Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016 sebagai inisiatif pemerintah. Kesepakatan ini
diambil dalam konsinyering antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa
Barat pada Rabu 20 Januari 2016.
DPR merespon penyerahan naskah akademik dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui
mekanisme Rapat Paripurna. Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 April 2016,
telah mengesahkan Susunan dan Keanggotaan Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Ketua Pansus yang ditunjuk adalah Muhammad Syafi’i dari Fraksi Partai Gerindra. Dalam Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 akhirnya Panja Revisi Undang-Undang Pemberantasan tindak
pidana terorisme menggelar Rapat Kerja (Raker) perdana pada hari Rabu 27 April 2016 dalam rangka
persetujuan Fraksi terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pansus tidak ingin terburu-buru dalam pembahasan RUU ini agar proses revisi RUU
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat menyerap banyak aspirasi dari berbagai elemen
masyarakat. Oleh karena itu, DPR melibatkan unsur masyarakat sipil dan unsur keagamaan untuk
memberi masukan. Pansus kemudian melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dan, sejak 31 Mei 2016 hingga 13 Oktober 2016 ini, RDPU dan RDP telah
dilaksanakan sebanyak 11 kali. Yakni 6 kali di Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, yaitu pada
tanggal 31 Mei, 1, 8, 9, 15, dan 16 Juni 2016, dan 5 kali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017,
yaitu pada tanggal 31 Agustus, 8 dan 15 September, 13 dan 20 Oktober 2016.43
ICJR merupakan salah satu lembaga yang dimintakan masukannya oleh DPR terkait RUU
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam
RUU Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme, beberapa diantaranya adalah : Pertama, minimnya
pengawasan upaya paksa dibarengi dengan besarnya kewenangan berakibat tidak seimbangnya
mekanisme kontrol atas tindakan aparat penegak hukum. Penahanan Incommunicado menjadi salah
satu poin paling mencolok dalam RUU Terorisme, penangkapan yang tadinya 7x24 jam diperpanjang
menjadi rentang 30 hari. Penahanan berubah dari 6 bulan menjadi 510 hari atau lebih dari 1 tahun
lamanya.

43

Secara lengkap dapat diakses pada http://icjr.or.id/progress-report-1-pembahasan-ruu-terorisme-di-panitiakhusus-pansus-komisi-i-dpr-ri/
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Tabel 5.9. Problem Upaya Paksa dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pasal
Pasal 28

Muatan
Penyidik dapat melakukan penangkapan
terhadap Setiap Orang yang diduga keras
melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Keterangan
Jangka waktu yang lama dalam, praktiknya
masih dilakukan penangkapan/Penahanan
secara incommunicado (penahanan tanpa
akses terhadap dunia luar), hal ini berpotensi
terjadinya Praktik penyiksaan, tindakan
menyakitkan
dan
“penghilangan”.
Penangkapan
incommunicado
yang
diperpanjang ini merupakan tindakan atau
perlakuan kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan martabat kemanusiaan.

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana
Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara
pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan penahanan dalam RUU ini sangat
eksesif karena tidak didasarkan atas prinsipprinsip sebagaimana diatur dalam hukum
acara pidana. Salah satunya adalah hak
untuk segera diajukan ke ruang sidang dan
diproses perkaranya.

Pasal 43A

Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana
Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat
melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang
tertentu yang diduga akan melakukan Tindak
Pidana
Terorisme
untuk
dibawa
atau
ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi
wilayah hukum penyidik atau penuntut umum
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal
ini
dapat
berakibat
adanya
pelanggaran hak asasi manusia karena
dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang
jelas. Frasa “Setiap Orang tertentu yang
diduga akan melakukan Tindak Pidana
Terorisme” tidak jelas, apakah yang
dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau
klasifikasi lain.
Frasa “dibawa atau ditempatkan pada
tempat tertentu” juga tidak jelas, apakah
yang dimaksudkan adalah penahanan atau
tindakan sebagaimana diatur dalam UU lain.
Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran
pada prinsip dasar hak tersangka, dan untuk
keluarga tersangka terkait hak atas
informasi.

Pasal 31

(1)

Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti
yang sah, penyidik berwenang:
a. membuka, memeriksa, dan menyita
surat dan kiriman melalui pos atau jasa
pengiriman lainnya yang mempunyai
hubungan dengan perkara Tindak Pidana
Terorisme yang sedang diperiksa; dan
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Frasa “dalam waktu paling lama 6 (enam)
bulan” juga melanggar prinsip kepastian
hukum. Ketentuan ini sama sekali tidak
dibutuhkan, sebab pada dasatnya penyidik
dan penuntut umum sudah memiliki
kewenangan untuk menahan seseorang.
RUU ini justru ingin menghapuskan
mekanisme dalam UU terorisme yang
menyatakan Tindakan penyadapan hanya
dapat dilakukan atas perintah Ketua
Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun. Dan tindakan ini harus
dilaporkan atau dipertanggungjawabkan

b.

menyadap pembicaraan melalui telepon
atau alat komunikasi lain yang diduga
digunakan
untuk
mempersiapkan,
merencanakan,
dan
melaksanakan
Tindak Pidana Terorisme, atau untuk
mengetahui keberadaan seseorang atau
jaringan terorisme.
(2) Pelaksanaan
penyadapan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau
dipertanggungjawabkan
kepada
atasan
penyidik
dan
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika.

kepada atasan penyidik.
Penyadapan dalam pasal ini adalah
penyadapan dalam konteks penegakan
hukum, bukan bagi kepentingan intelijen,
sehingga mekanisme ini harus berdasarkan
prinsip-prinsip dasar fair trial. Penyadapan
harus dilakukan dengan surat perintah yang
diberikan oleh hakim karena merupakan
bagian dari upaya paksa. Sehingga hasil
penyadapan tersebut dapat dijadikan
sebagai salah satu alat bukti di pengadilan.

Selain itu, penahanan Incommunicado yang tadinya merupakan bentuk praktik dari lamanya
penangkapan, diakomodir secara eksplisit dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam
bentuk pasal “Pencegahan”. Dengan konstruksi seperti yang di rumuskan RUU Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme maka Pasal ini lebih mirip bentuk penyekapan dari pada penahanan dan penangkapan
apalagi pencegahan. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal upaya hukum seperti ini, karena harus
ada pembatasan terhadap hak aparat penegak hukum. Pasal ini juga memungkinkan adanya
penangkapan sewenang-wenang tanpa alat bukti yang cukup. Sehingga setiap upaya paksa Harus ada
akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang jelas dalam upaya pencegahan terorisme.
Tabel 5.10. Total Penahanan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Penahanan
Penyidikan
Penuntutan

Lama
180 hari oleh
penyidik
90 hari oleh JPU

Lama
Perpanjangan
60 hari oleh JPU
60 hari oleh hakim
PN
Total

Perpanjangan
lanjutan
60 hari oleh
ketua PN
60 hari oleh
ketua PN

Jumlah
300 hari
210 hari
510 hari

Penyadapan juga patut menjadi sorotan. RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menghilangkan mekanisme izin ketua pangadilan dan ketentuan lama waktu penyadapan. Proses
penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi
disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara. Pemerintah sengaja akan mengubah
ketentuan terkait kewenangan penyadapan oleh penyidik melalui revisi Undang-undang No. 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme dengan menghilangkan aturan izin penyadapan
oleh ketua pengadilan.
Kedua, RUU menambah ketentuan baru mengenai pidana bagi anak yang melakukan tindak
pidana terorisme. Terdapat dua ayat dalam penambahan satu pasal dalam RUU ini, yaitu dalam Pasal
16A yang menegaskan bahwa pertama sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah sistem yang
digunakan dalam proses pidana pelaku anak. Selain itu, ayat selanjutnya menyebutkan bahwa terdapat
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pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik,
menunjukkan bahwa pemahaman perlindungan bagi anak mulai menjadi pondasi yang tidak boleh
dilupakan.
Namun, dalam RUU ini, anak masih ditempatkan dalam perlakuan yang sama dengan pelaku
dewasa. Perlu untuk dipahami bahwa dalam kejahatan terorganisir seperti Terorisme, anak adalah
korban dari jaringan tersebut. Untuk itu, perubahan yang dapat dilakukan adalah harus ada ketentuan
yang mengatur bahwa tidak dipidana dalam hal anak merupakan bagian dari korban jaringan terorisme.
Kemudian, dalam hal pemidanaan yang tidak dapat dihindarkan, maka harus ada pengaturan yang
memastikan bahwa anak tidak langsung berhadapan dengan pemenjaraan, melainkan menjalankan
program deradikalisasi. Program deradikalisasi harus sedini mungkin dilakukan, lebih baik apabila
diterapkan dari mulai awal peradilan pidana yaitu ditahapan penyidikan. Selanjutnya, harus dipastikan
bahwa program deradikalisasi anak tidak dilakukan dalam penjara, anak harus dihindarkan dari
pemenjaraan menjadi titik tekan utama. Terakhir, anak tidak boleh dipidana dengan pidana selain yang
ada di dalam UU SPPA.
Ketiga, Pemerintah memperkuat ketentuan Pasal 6 dan Pasal 14 yang memiliki ketentuan pidana
mati sebagai salah satu ancaman bagi tindak pidana terorisme. Penambahan ancaman hukuman mati
secara khusus ditujukan dalam Pasal 14 mengenai tindak pidana menggerakkan terorisme. Pasal 14 ini
menunjukkan sikap pemerintah yang makin keras kepada aktor-aktor yang menggerakkan perilaku
terorisme. Namun, pemerintah tidak cukup kuat mengaji apakah ancaman pidana mati cukup efektif
untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga tidak
mengikutsertakan evaluasi terhadap eksekusi mati bagi terpidana terorisme selama ini, apakah eksekusi
tersebut telah membuahkan hasil atau tidak, setidak-tidaknya dengan parameter efek jera yang selama
ini digadang-gadang oleh pemerintah menjadi salah satu alasan kuat masih perlunya pidana mati.
Keempat, soal pencabutan kewarganegaraan. Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun
yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam RUU
Terorisme. Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan UU
Kewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional
yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga
kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau setidak tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini
sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.
Dalam RUU ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang
tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana
terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak. Tanpa kewarganegaraan, maka
seseorang tidak akan mendapatkan hak asasinya yang dilindungi otoritas negara, dalam hal ini
seseorang menjadi target terbuka pelanggaran hak asasi sebab tidak memiliki kewarganegaraan.
Kelima, batas-batas keterlibatan TNI. Harus digarisbawahi pendekatan penanggulangan tindak
pidana terorisme di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum dibawah kewenangan aparat
penegak hukum. Sehingga RUU Terorisme harus dipertegas bahwa TNI bisa berperan ketika serangan
terorisme mengancam kedaulatan negara dan atau ketika berhubungan dengan operasi militer dan
aparat penegak hukum sendiri sudah tidak bisa menangani suatu persoalan terorisme.
Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan dengan sederhana, perlibatan itu memerlukan keputusan
politik negara yakni lewat Keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Pelibatan TNI dalam
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memberantas terorisme sudah diatur di Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Maka untuk itu, ketentuan ini harus dipertegas menyesuaikan ketentuan yang sudah ada sebelumnya,
atau apabila ketentuan yang sudah ada cukup menjadi dasar kinerja TNI, maka pengaturan di RUU
Terorisme tidak lagi diperlukan.
Keenam, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga banyak memasukkan rumusan pasalpasal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan perundang-undangan terkait
kejelasan rumusan dan kejalasan tujuan. Termasuk diantaranya memastikan adanya definisi terorisme
dan rumusan pasal pidana yang harus diperkuat.
Ketujuh, adalah masalah korban tindak pidana terorisme. Lebih memprihatinkan lagi baik dalam
UU pemberantasan terorisme tahun 2003 dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 2016, tim
perumus juga tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme secara lebih spesifik. Pengaturan serba
minimalis terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pun tidak berupaya diperjelas (Pasal 36-42).
Padahal dalam perkembangan terbaru, respon Negara atas Korban terorisme sudah sangat spesifik.
Rekomendasi pelapor khusus PBB maupun Memorandum Madrid justru tidak masuk dalam revisi UU
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut.
Tabel 5.11. Masalah Hak Korban Terorisme dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pasal dalam UU
BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 36
Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak
pidana terorisme berhak mendapatkan
44
kompensasi atau restitusi.
Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada
negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), merupakan ganti kerugian yang diberikan
oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
Kompensasi dan/atau restitusi tersebut
diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam
amar putusan pengadilan.

Catatan
Perlu perubahan kompensasi untuk mempermudah
akses dan reallisasi pemulihan bagi korban tindak
pidana terorisme, maka perlu merubah ketentuan
mengenai kompensasi.

Ketentuan mengenai kompensasi sebaiknya tidak
masuk ranah pengadilan atau dicantumkan dalam amar
putusan karena menghambat pemberian hak korban
terorisme.
Prosedur permohonan kompensasi sebaiknya langsung
berdasarkan keputusan menteri keuangan.

(1)

Pasal 38
Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban

Menghilangkan “amar putusan pengadilan” dalam

44

Penjelasan Pasal 36Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah penggantian yang bersifat materiil dan
immateriil.
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atau kuasanya kepada Menteri Keuangan
berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
(2)
Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau
kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga
berdasarkan amar putusan.
(3)
Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.
Pasal 39
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi
dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh)
hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.
Pasal 40
(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau
restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan,
pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua
Pengadilan yang memutus perkara, disertai
dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian
kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi
tersebut.
(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian
kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada
korban atau ahli warisnya.
(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua
Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut
pada papan pengumuman pengadilan yang
bersangkutan.
Pasal 41
(1)
Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi
dan/atau restitusi kepada pihak korban
melampaui
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli
warisnya dapat melaporkan hal tersebut
kepada pengadilan.
(2)
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) segera memerintahkan Menteri Keuangan,
pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan
putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal perintah
tersebut diterima.
Pasal 42

pemberian kompensasi.

Memisahkan mekanisme antara menteri keuangan
sebagai pembayar kompensasi dan pelaku sebagai
pembayar restitusi.

Perlu untuk memisahkan ketentuan mengenai restitusi
dan
kompensasi
untuk
mengefektifkan
pelaksanaannya.

Idem

idem

Perlu untuk memisahkan ketentuan mengenai restitusi
dan
kompensasi
untuk
mengefektifkan
pelaksanaannya.
Terkait Kompensasi, pelaporan mengenai pelampauan
batas pemberian dijukan ke Presiden, sedangkan dalam
hal restitusi ditujukan kepada Pengadilan.
Pelaporan ke Presiden dalam hal Kompensasi melihat
praktik selama ini untuk efektifitas pemberian
kompensasi,
khususnya
kerana
pembiayaan
kompensasi berasal dari negara.

Kompensasi
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disinergikan

dengan

pengaturan

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi
dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap
tahapan
pelaksanaan
atau
keterlambatan
pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

sebelumnya, seluruh laporan ditujukan pada presiden.
Sedangkan restitusi kepada pengadilan.
Dalam BAB ini perlu penambahan ketentuan mengenai
Bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikosial dan
psikologis agar sinergi dengan UU No 31 Tahun 2014
Penambahan Pasal baru 42 A

Selain seluruh hak korban terorisme yang harus diperkuat dan ditambah mekanisme sistematis
dan efektif dalam penanganannya, Hak rehabilitasi bagi korban salah penanganan, salah prosedur oleh
aparatur penegak hukum termasuk pula dalam hal terjadi malpraktik pengadilan atau miscariage of
justice dalam penegakan UU terorisme, sangat tidak memadai karena sangat terbatas sehingga perlu
diperkuat.
Selanjutnya pembahasan RUU Terorisme akan dilanjutkan pada 2017, perlu dipastikan bahwa
seluruh catatan terkait RUU Terorisme dibahas dengan baik di DPR. Selanjutnya, perlu dipastikan bahwa
pembahasan dilakukan secara terbuka agar ada keterlibatan masyarakat dalam pembahasan atau
setidaknya agar pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5.3.

Pembahasan RUU Minuman Beralkohol

Pada tahun 2015, DPR telah membentuk Panitia Khusus untuk membahas RUU Larangan
Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol), sebuah RUU yang menjadi usul inisiatif DPR RI. Pada 22
Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas laporan Panitia Kerja
Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB).45 Dalam Kesimpulan Rapat,
Baleg menyetujui RUU Larangan Minuman Beralkohol yang akan dibahas lebih lanjut.
Tabel 5.12. Pasal-Pasal RUU Minol yang Bermasalah
Ketentuan
Pasal
4

45

Muatan

Keterangan

Minuman alkohol yang dilarang
a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman
Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih
dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima
persen);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman
Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih
dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua
puluh persen); dan
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman
Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih
dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55%
(lima puluh lima persen).
(2) Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan

Minuman Alkohol dilarang seperti
layaknya narkotika dengan menggunakan
penggolongan.
Ketentuan
Ini
mengakibatkan overkriminalisasi bagi
alkohol secara luas.
Alkohol yang dimaksud juga etanol, atau
etil alkohol, bukan methanol yang selama
ini digunakan untuk alkohol oplosan, ini
berarti sasaran jenis alkohol yang dilarang
tidak sesuai dengan tujuan awal yakni
menurunkan
penggununaan
alkohol
opolosan yang selama ini marak di

http://wikidpr.org/news/ruu-larangan-minuman-beralkohol---rapat-pleno-baleg
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5

6

7

8

18 sd 21

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang
Minuman Beralkohol yang meliputi:
a. Minuman Beralkohol tradisional; dan
b. Minuman Beralkohol campuran atau racikan.

konsumsi
berbahaya.

masyarakat

dan

lebih

Larangan produksi minuman racikan alkohol : Setiap
orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol
golongan A, golongan B, golongan C, Minuman
Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol
campuran atau racikan
Dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan,
dan/atau menjual Minuman Beralkohol: Setiap orang
dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan,
dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A,
mengakibatkan overkriminalisasi golongan B, golongan
C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman
Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Dilarang mengonsumsi Minuman: Setiap orang
dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan
A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol
tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau
racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk
kepentingan terbatas.
(2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. kepentingan adat;
b. ritual keagamaan;
c. wisatawan;
d. farmasi; dan
e. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan
terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berpotensi menimbulkan overkriminalisasi

Pidana Juga menyasar minuman alkohol
tradisional yang sering dikonsumsi
terbatas pada acara-seremoni kultural.

Berpotensi menimbulkan overkriminalisasi

Berpotensi menimbulkan overkriminalisasi

Sulit untuk memastikan secara lebih
presisi mengenai penggunaan minuman
untuk kepentingan,
a. kepentingan adat;
b. ritual keagamaan;
c. wisatawan;
d. farmasi; dan
e. tempat-tempat yang diizinkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Bagaimana cara memberikan batasannya,
atau wilayah yang memperbolehkan atau
tidak, hal ini menimbulkan keruwetan.

Ketentuan ancaman pidana yang tinggi
Pelanggaran Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara
paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah). Dalam hal pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana
pokok ditambah 1/3 (satu pertiga).
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Ancaman pidana yang cukup tinggi akan
membebani
penegakan
hukum,
menimbulkan korupsi dan membebani
lapas

Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit
(2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Setiap orang yang mengkonsumsi Minuman
Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 20 mengganggu ketertiban umum atau
mengancam keamanan orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.
20.000.000,- dan paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana
pokok ditambah 1/3 (satu pertiga).

Di tahun 2015, ICJR meminta agar Pemerintah dan DPR berhati–hati dalam membahas RUU
Larangan Minol. Pembahasan yang baik dan berdasarkan riset yang mendalam terhadap RUU Larangan
Minol ini akan dapat mencegah terjadinya inflasi peraturan pidana yang tidak perlu. Inflasi aturan pidana
saat ini sedang terjadi dan di masa depan secara faktual telah menyebabkan beban pembiayaan Negara
dan juga beban ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Terkait dengan tindak pidana dalam RUU Larangan
Minol, beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR.
Pertama, untuk segera memindahkan seluruh tindak pidana dalam RUU Larangan Minol kedalam
Rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR, agar terdapat harmonisasi yang baik dengan Rancangan
KUHP yang sedang dibahas pada saat ini. Kedua, hanya ada dua alasan untuk tidak bisa dipidana yang
dikenal dalam hukum pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hukum Pidana secara universal
tidak mengenal alasan pengecualian dalam RUU ini yaitu memberikan alasan pengecualian untuk adat,
pariwisata, dan juga kawasan khusus.
Ketiga, agar Pemerintah dan DPR membuat riset mendalam mengenai cost–benefit analysis atas
kriminalisasi seluruh tindakan yang terkait dengan produksi, distribusi, kepemilikan, dan penguasaan
minuman beralkohol. ICJR melihat bahwa Naskah Akademik RUU Larangan Minol tidak memuat analisis
tersebut, padahal berpotensi besar membebani APBN dan para pembayar pajak untuk seluruh tindakan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pemasyarakatan yang dilakukan atas para
calon tersangka, calon, terdakwa, dan calon terpidana ini. Keempat, agar Pemerintah dan DPR benarbenar memperhatikan kebutuhan pengaturan dalam RUU Larangan Minol. Jangan sampai RUU ini malah
menjadi bagian dari peraturan yang justru membuat maraknya peredaran gelap minuman beralkohol
yang menyebabkan sulitnya pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol.
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Pada tanggal 22 Oktober 2015 Pansus melakukan rapat perdana Pansus yang dipimpin Wakil
Ketua DPR Agus Hermanto, di ruang Rapat Pansus B, Senayan Dalam rapat tersebut Mohammad Arwani
Tomafi terpilih dan disahkan sebagai Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Arwani
Tomafi didampingi tiga wakil yakni I Gusti Agung Ray Wirajaya (Fraksi PDI Perjuangan), Lily Asdjudireja
(FPG) dan Aryo P.S. Hadikusumo dari Fraksi Partai Gerindra. Keputusan diambil secara musyawarah
mufakat meski melewati dua kali lobi karena adanya usulan memasukkan nama anggota perempuan
dalam unsur Pimpinan Pansus RUU Minol. Tetapi akhirnya sepakat menarik usulan tersebut dan
diputuskan keempat nama tersebut sebagai Pimpinan Pansus RUU Minol.
Pada tanggal 17 November 2015, Pansus melakukan Rapat internal Panitia Khusus Rancangan
Undang-undang Larangan Minumal Beralkohol (RUU Minol) dan memutuskan, pembahasan RUU
tersebut dilakukan dalam tiga kali masa persidangan dan ditargetkan selesai pada Juni 2016. Keputusan
diambil dalam rapat intern Pansus RUU Minol yang dipimpin Ketuanya Arwani Thomafi didampingi Wakil
Ketua Lily Asdjudiredja dan Aryo P.S Djojohadikusumo.
Rapat Pansus juga sepakat untuk mengundang beberapa pihak yang terkait dengan masalah
minuman beralkohol, seperti tokoh masyarakat, ormas, tokoh dan organisasi keagamaan MUI, PGI, KWI
dan PHDI, Walubi dan Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (Matakin). Anggota Pansus Achmad Mustaqim
mengusulkan agar Pansus juga mengundang Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
serta ormas lain yang akrab dengan pemberantasan minuman keras (beralkohol). Pansus juga
menjadwalkan menggelar rapat kerja dengan enam kementerian yakni Menteri Perdagangan, Menteri
Perindustrian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM.
Pansus juga mengagendakan untuk mengundang dan mengunjungi beberapa pemerintah provinsi yang
sebagian telah memiliki Perda Larangan Minol.
Pada tanggal 26 November 2015 Pansus melakukan rapat dengar pendapat (RDP)46 dengan
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti.47 Secara maraton Pansus
RUU Minol, juga menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Dirjen Industri Agro Kemenperindustrian dan Dirjen
Otonomi Daerah Kemendagri dan terakhir mengundang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Metro Jaya dan Kejaksaan Agung.
Di tahun 2016, pada 4 Februari 2016 Pansus RUU Minol kembali melakukan Rapat Dengar
Pendapat Umum, pansus menerima masukan dari organisasi Gerakan Anti Miras (GERAM) yang diwakili
oleh Fahira Idris. Selain itu juga hadir Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pramuka dan Karang Taruna
sebagai peserta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). GERAM dalam presentasinya meminta kata
‘larangan’ tetap dipertahankan walau Minol masih boleh untuk kepentingan terbatas seperti
kepentingan adat, keagamaan wisatawan, farmasi. Pansus RUU Minol sebelumnya juga telah melakukan
46

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11739
Dalam RDP ini di jelaskan bahwa dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) pasal-pasal yang dijelaskan
domainnya adalah etanol. Sementara itu, etanol hanya bagian kecil dari alkohol. Kalau ada larangan minum etanol
mungkin akan ada inovasi meracik sendiri. Meski sudah disebut dalam RUU termasuk racikan tapi harus didetilkan
47
methanol, karena methanol lebih berbahaya di dalam tubuh. Kasus minum methanol dengan kadar sedikit bisa
akibat kebutaan, hilang kesadaran dan sampai meninggal dunia. Metanol ini cepat bereaksi dalam darah dan
mengeluarkan karbon monoksida, seperti terjadi pada emisi mobil dan sangat mematikan. Karbon monoksida ini
tidak berbau dan ketika dihirup tidak terasa. Pansus disarankan mengundang ahli kedokteran, ahli obat-obatan
farmako forensik, untuk bagaimana memutuskan pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.
47
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Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian perindustrian
RI dan Forum Komunikasi Perdagangan Minuman Beralkohol Seluruh Indonesia (FKPMBSI).
Pada 24 Februari 2016 Pansus RUU Minol kembali melakukan RDPU dengan MUI, PGI dan
Muhammadiyah.48 Dalam RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Pansus RUU Larangan Minol Aryo PS
Djojohadikusumo, MUI juga sepakat prinsip dasar dari RUU Minol, yakni pelarangan terhadap konsumsi
minuman beralkohol karena ini berkaitan dengan upaya negara dalam memproteksi nasib generasi
bangsa ke depan.
Pada 25 Februari 2016, Pansus akhirnya menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh
Husin, beserta perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan
HAM dan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.49 Wakil
Ketua Pansus Lili Asdjudiredja yang memimpin Raker tersebut menyetakan bahwa Setelah menerima
DIM dari pemerintah, Pansus akan menyerahkannya kepada masing-masing fraksi untuk mempelajari
dan mendalaminya. Dengan diserahkannya DIM tersebut maka fraksi-fraksi akan mendalaminya dan
kemudian akan dibahas bersama dengan pemerintah. Sebelumnya, Pansus juga sudah melakukan
diskusi dengan banyak pihak untuk mendapatkan masukan secara komperhensif. Pansus sudah sejak 1
bulan lebih telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah yakni Aceh, Medan, Jawa Tengah, Sulawesi
Utara, dan Papua.
Arwani mengungkapkan, saat ini masih ada tiga isu utama dalam pembahasan RUU Minol.
Pertama, pandangan soal minuman beralkohol yang sepenuhnya dilarang di Indonesia. Pandangan
kedua adalah ada pelarangan produksi sampai konsumsi untuk minuman beralkohol, namun disertai
pengecualian. Pengecualian tersebut misalnya untuk ritual agama tertentu dan pariwisata secara
terbatas. Lalu pandangan yang ketiga adalah tidak perlu ada larangan terhadap minuman beralkohol,
hanya saja ada pengecualian yang dilarang, seperti dijual di publik, dilarang dikonsumsi oleh anak-anak
sampai dilarang di tempat tertentu untuk konsumsinya.
Di bulan Mei tahun 2016, RUU Minol telah memasuki masa sidang ketiga, namun pembahasan
masih belum bergerak, kegiatan pansus masih berkisar kegiatan RDPU-RDPU DPR RI yakni pada tanggal
15 Mei 2016.
Masih terdapat perbedaan terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR tetap menghendaki pakai larangan,
sementara pemerintah menolak judul larangan Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad
Mustaqim. Alasan DPR, dengan memakai judul larangan karena mengacu UU tentang Tata Cara
Penyusunan UU, bahwa hal itu dimungkinkan. Selain itu sudah ada padanan, yaitu UU No. 5 Tahun 2003
yaitu UU Larangan Persaingan Usaha. Sikap pemerintah tetap bersikeras, tidak ingin mempertahankan
judul tersebut. Hal ini disebabkan karena dengan adanya “larangan” berarti telah meniadakan
semuanya. Dari perdebatan panjang akhirnya terdapat kesepakatan bahwa pembahasan RUU
mengesampingkan judul, dan masuk ke pembahasan batang tubuh. Dari 164 DIM, telah dibahas 35 DIM
dan normalnya pembahasan RUU dua masa sidang. 50
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http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12393
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12405
50
http://wikidpr.org/news/pikiran-rakyat-soal-larangan-minol-ppp-kehendaki-pengecualian
49
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Pada tanggal 22 Juni 2016, Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) menyepakati
beberapa hal terkait cluster klasifikasi minuman beralkohol. Kesepakatan tersebut dicapai setelah
melewati berbagai perdebatan dalam rapat panja. Beberapa penggolongan minuman beralkohol.
Pertama, minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol
(C2H5OH) dengan kadar sampai dengan lima persen. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman
yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lima persen sampai dengan 20
persen.51 Sementara minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol
atau etanol (C2H5OH) dengan kadar 20 persen sampai dengan 55 persen. Lalu, untuk minuman
beralkohol golongan D adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan
kadar lebih dari 55 persen. Selain penggolongan di atas, minol juga meliputi, minol tradisional, minol
campuran atau racikan III. Selain itu juga terdapat alkohol teknis dengan kadar lebih dari 55 persen,
hingga kini panja baru menyepakati cluster judul, minus sub judul dan cluster klasifikasi minus definisi
dari Minol tradisional dan definisi Minol campuran. Mengenai judul itu sendiri disepakati untuk dibahas
di akhir.
Dalam perkembangannya, sampai dengan Juni 2016 pembahasan RUU Minol di Panja terdiri atas
4 cluster mengenai substansinya, yaitu pertama larangan total terhadap minol seperti di Aceh, kedua
larangan dengan pengecualian, ketiga, larangan tapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan, dan Empat
tidak perlu ada larangan melainkan cukup dengan pengendalian atau pengaturan.52 Dari 146 DIM
(Daftar Inventarisasi Masalah) ini, yang selesai dibahas di bulan juni 2016 baru 37 DIM, yang terbagi ke
dalam cluster tersebut.
Pada bulan September 2016 pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang
rencananya akan dibahas pemerintah kembali gagal terlaksana.53 Pemerintah dalam hal ini Menteri
Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih meminta waktu
untuk konsolidasi di tahap internal. Adapun poin yang dikonsolidasikan yakni, perihal judul RUU yang
dianggap terlalu ekstrem karena memberikan kalimat pelarangan. Pemerintah minta waktu untuk
konsolidasi internal dulu, sebab dalam RUU Minol sendiri masih tetap ada pengecualian. Diantaranya
terkait pariwisata, adat istiadat, dan upacara keagamaan tertentu.
Penamaan RUU Minol sendiri juga masih menjadi perdebatan sejumlah Fraksi di DPR. Ada yang
ingin menggunakan kata 'pelarangan', tapi juga ada yang memakai kata 'pengendalian dan pengawasan'.
Berikut keinginan beberapa Fraksi terkait nama RUU Minol, PPP, PKS, PAN menggunakan frase “RUU
Pelarangan Minol”. PDIP, Gerindra menggunakan frase “RUU Pengendalian dan Pengawasan Minol”.
Golkar dan Demokrat menggunakan frase “RUU Minuman Beralkohol”. PKB, Nasdem, Hanura belum
mengusulkan nama.
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http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/23/o96sge282-panja-ruu-lmb-sepakatipenggolongan-minol
52
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/09/06/pembahasan-ruu-minuman-beralkohol-cakup-4-aspek379285. http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14107dan Forum legislator: Tarik-Ulur RUU Larangan Minuman
Beralkohol”, Selasa 6 September 2016 yang juga dihadiri Ketua Apindo Bidang Kebijakan PubliK Danang
Girindrawardana, dan Ketua YLKI Tulus Abadi di Gedung DPR RI Jakarta
53
http://m.viva.co.id/haji/read/821610-pansus-ruu-minol-desak-pemerintah-segera-lakukan-pembahasan
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5.3.

Inisiatif Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)

Salah satu upaya untuk menghadirkan pelrindungan komprehensif bagi perempuan korban
kekerasan dan korban kekerasan seksual, Komnas Perempuan menyusun draft RUU tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dibangun sejak tahun 2014. RUU PKS juga merumuskan
jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan menetapkan unsur-unsur perbuatan yang
dikategorisasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dari fakta yang didokumentasikan maupun
definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen
internasional, Perumus RUU PKS mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual yang
terjadi dalam beragam konteks sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Perkosaan
Pelecehan Seksual
Eksploitasi Seksual
Penyiksaan Seksual
Perbudakan Seksual
Intimidasi, ancaman, dan percobaan perkosaan
Prostitusi Paksa
Pemaksaan Kehamilan
Pemaksaan Aborsi
Pemaksaan Perkawinan
Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan
Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, dan
Pemaksaan Sterilisasi/Kontrasepsi

Tidak semua dari 15 jenis kekerasan seksual tersebut mempunyai unsur subjektif dan unsur
objektif sebagaimana diisyaratkan dalam pengaturan kriminalisasi hukum pidana. Maka, Perumus RUU
PKS kemudian mengkategorisasikan kekerasan seksual menjadi 9 jenis, yakni :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pelecehan Seksual;
Eksploitasi Seksual;
Pemaksaan Kontrasepsi;
Pemaksaan Aborsi;
Perkosaan;
Pemaksaan Perkawinan;
Pemaksaan Pelacuran;
Perbudakan Seksual; dan
Penyiksaan Seksual.

Bentuk-bentuk kejahatan tersebut menurut para inisiator awal RUU seringkali tidak bisa diajukan
ke jalur hukum meski dampaknya sangat kuat dialami korban, sehingga Komnas Perempuan
memandang perlu pengaturan tersendiri dalam bentuk Undang-Undang khusus. Selain itu, ada jenis
tertentu yang sesungguhnya adalah bagian dari kekerasan seksual. Namun jenis tersebut telah diatur
spesifik dalam pengaturan perundang-undangan lain secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi
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dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Misalnya, perdagangan orang diatur secara khusus dalam
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).54
RUU PKS mengatur peran dan tugas Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk
menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Yang dimaksud Pencegahan dalam RUU PKS adalah
segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual.
Pencegahan kekerasan seksual adalah salah satu ruang lingkup dari penghapusan kekerasan seksual
yang merupakan kewajiban negara, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan melibatkan keluarga,
masyarakat dan korporasi.
RUU PKS juga menegaskan ketentuan tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bagi aparatur penegak hukum, pendamping dan petugas lembaga pengada layanan secara
terpadu; ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan seksual; dan
kerjasama internasional dalam penghapusan kekerasan seksual. Untuk efektivitas penegakan atas
ketentuan yang diaturnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan perlunya
pemantauan terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual dimana pemantauan ini diselenggarakan
oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Selanjutnya pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL)
melakukan penyerahan draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.55
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas telah menerima draf dan naskah akademik. Usulan
tersebut kemudian sudah ditandatangani 70 anggota DPR sehingga sah sebagai RUU usul inisiatif DPR.
Dalam pembahasan terakhir mengenai harmonisasi RUU PKS dengan RKUHP oleh Komnas
Perempuan pada 5 Desember 2016, ditemukan bahwa RUU PKS sendiri memiliki catatan permasalahan,
diantaranya Pertama, mengenai kejelasan rumusan tindak pidana dan proporsi ancaman pidana pelaku
kekerasan seksual. Aturan umum terkait tindak pidana dan pemidanaan yang berkaitan dengan
kekerasan seksual dalam RUU PKS, terdapat pula dalam draft RKUHP dan peraturan perundangundangan diluar KUHP. Banyaknya aturan pidana mengenai kekerasan seksual selain perlu harmonisasi
dengan UU diluar KUHP juga harus memenuhi unsur lex certa dan lex stricta dalam kaidah hukum
pidana, lebih lanjut, pembobotan pidana yang proporsional masih menjadi tugas rumah perumus RUU
PKS. Kedua, ketentuan yang mengatur Pelaku Anak seharusnya disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan mengenai pelaku penyandang disabilitas, harus
disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam RKUHP, anggota Panja
RKUHP telah mengkualifisir pertanggungjawaban pidana berupa Tindakan bagi penyandang disabilitas,
hanya untuk ragam penyandang disabilitas mental dan intelektual. Ketiga, Pencegahan, perlindungan
dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual merupakan peran yang sangat dibutuhkan dengan
kehadiran RUU PKS ini. Instrumen dalam RUU PKS ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan korban
kekerasan seksual yang selama ini masih banyak yang terabaikan pemenuhan haknya.

54

Publikasi Komnas Perempuan : Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Bagian
8 Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Hlm. 2
55
http://www.mampu.or.id/id/photo/komnas-perempuan-serahkan-draft-ruu-pks-kepada-dpd-ri
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5.4. Revisi Baru UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU NO. 11 Tahun 2008
tentang ITE)
Pada tahun 2016 DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I
DPR dengan Pemerintah. Setelah melewati 2 kali rapat kerja dan 5 kali rapat di Panitia Kerja Komisi I
DPR, akhirnya menyelesaikan pembahasan RUU Perubahan UU ITE pada Selasa 30 Agustus 2016 lalu.
Dalam kesepakatan antara pemerintah dan DPR tersebut, Pembahasan RUU Perubahan UU ITE
menghasilkan beberapa hal yaitu :
1. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dari 6 tahun menjadi 4
tahun, sehingga tidak ada potensi utk dilakukan penahanan.
2. Menegaskan bahwa pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan dan merujuk pada Pasal
310 dan Pasal 311 KUHP
3. Menegaskan bahwa pidana pengancaman (Pasal 27 ayat 4) /pemerasan merujuk pada Pasal 368
& 369 KUHP.
4. Menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi (Pasal 29)
dari 12 tahun menjadi 4 tahun.
5. Mengharmonisasikan ketentuan penangkapan-penahanan, penggeledahan-penyitaan dengan
KUHAP.
6. Memasukkan ketentuan cyber bullying (perundungan di dunia siber) sebagai pidana Pasal 29.
Dalam jangka waktu 6 bulan akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) disetujui
oleh 10 Fraksi di Komisi 1 DPR RI. Persetujuan 10 Fraksi DPR RI tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja
Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika pada 20 Oktober 2016.
Arah perubahan UU ITE dapat dikatakan setengah hati karena dari awal pemerintah memang
memiliki banyak kepentingan mengenai penegakan hukum ITE terkait dengan kebebasan berekspresi.
Perubahan yang dilakukan terkait UU ITE ini hanyalah melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap
kritis masyarakat Indonesia dikekang dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru
Pemerintah. Semua revisi lebih banyak memberikan kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah.
Sedari awal ICJR menyatakan kekecewaan yang mendalam terutama terkait proses pembahasan
RUU Perubahan UU ITE yang selalu tertutup dari pantauan masyarakat. Dalam pantauan ICJR, tidak ada
satupun sidang – sidang pembahasan RUU Perubahan UU ITE yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan
Komisi dan Panja Fraksi, dan hal ini merupakan kemunduran dan mencederai semangat dari para
pimpinan DPR untuk membuat DPR yang modern, transparan, dan akuntabel.
Kesepakatan yang telah dicapai oleh pemerintah dan DPR adalah kemunduran dalam proses
reformasi hukum di sektor pidana. Karena Indonesia masih berada pada tahap overkriminalisasi
terutama dengan banyaknya duplikasi ketentuan – ketentuan pidana yang ada dalam KUHP dengan yang
ada dalam UU ITE ataupun yang disepakati dalam RUU Perubahan UU ITE.
Selain itu, penurunan ancaman pidana baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (4) dan Pasal 29
tidak menjawab persoalan duplikasi tindak pidana. Karena ketentuan – ketentuan yang sama dalam
KUHP masih mampu untuk menjangkau perbuatan – perbuatan yang dilakukan dengan medium
internet. Problem yang terjadi adalah pasal-pasal pidana tersebut terbukti masih bersifat karet, multi
intrepretasi dan gampang disalahgunakan. Berikut lima argumentasi kritik ICJR atas ketentuan yang ada
dalam revisi UU ITE :
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Pertama, Pemerintah seharusnya mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (3) tidak hanya mengurangi
ancaman hukumannya. Argumen pemerintah lemah, bahwa dengan mengurangi multitafsir dan
menghindari abuse of power terhadap ketentuan larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dilakukan dengan
4 (empat) perubahan sebagai seperti (1) Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan,
mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
(2) Menegaskan bahwa ketentuan tesebut adalah delik aduan bukan delik umum, (3) Menegaskan
bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur
dalam KUHP, (4) Menurunkan ancaman pidana dari maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp 1
miliar menjadi 4 (empat) tahun dan denda Rp 750 juta.
ICJR berpandangan bahwa norma dan Praktik perubahan tersebut masih tetap berpotensi
mengancam kebebasan ekspresi. Disamping itu ada persoalan duplikasi tindak pidana karena
ketentuan–ketentuan yang sama dalam KUHP masih mampu untuk menjangkau perbuatan–perbuatan
yang dilakukan dengan medium internet. Problem yang terjadi adalah pasal-pasal pidana tersebut
terbukti masih bersifat karet, multi intrepretasi dan gampang disalahgunakan. Mengurangi ancaman
hukuman tidak menjawab akar masalah karena dalam praktik, aparat penegak hukum kerap
menggunakan tuduhan ganda, pasal berlapis, sehingga ancaman pidana yang ada dapat menahan
sesorang yang dilaporkan atas Pasal 27 ayat (3).
Kedua, perubahan hukum acara pidana terkait UU ITE memberikan kewenangan diskresi aparat
penegak hukum yang terlalu luas tanpa melalui pengadilan. Pemerintah melakukan sinkronisasi
ketentuan hukum acara dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut: Ketentuan Pasal
43 ayat (3) mengenai Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP Ketentuan Pasal 43 ayat (6)
mengenai penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri
setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. Terdapat kemunduran
proses “fair trial” dalam ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam
revusi UU ITE. Karena sebelumnya proses penangkapan dan penahanan dalam UU ITE yang lama masih
memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan (Pasal 43 ayat 6) dan ini menunjukkan kemajuan Indonesia
dalam menselaraskan ketentuan hukum nasional dengan kewajiban- kewajiban internasional Indonesia.
Dengan menghilangkan ijin dari Ketua Pengadilan, maka upaya paksa akan menjadi diskresi aparat
penegak hukum.
Ketiga, soal pidana perundungan (cyber bullying) yang berpotensi lebih buruk dari Pasal 27 ayat
(3) UU ITE. Dalam hal cyber bullying, ICJR juga tidak dapat melihat bagaimana frasa ini dirumuskan,
sekali lagi karena proses pembahasan RUU Perubahan UU ITE tertutup dari pantauan publik. Karena itu
ICJR mengawatirkan frasa ini akan dirumuskan terlampau bersifat karet dan bertentangan dengan
prinsip lex certa, lex stricta serta lex scripta. Pada akhirnya aksi merundung di dunia siber (cyber
bullying) ini di sisipkan di Pasal 29. Kebijakan kriminalisasi yang memasukkan cyber bullying ini juga
berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Merumuskan tindak pidananya dalam Pasal 29 UU ITE ini
justru yang akan menjadi masalah serius. Banyak ahli pidana dan Negara-negara lain mengalami
kesulitan dalam merumuskan pengertian perundungan. Lagi pula seluruh ketentuan cyber bullying
sudah masuk dalam banyak ketentuan pidana UU ITE.
Revisi UU ITE justru melompat jauh. Karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki definisi
hukum yang baku mengenai perundungan di dunia nyata. Namun revisi UU ITE, malah memaksa
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memberikan pengertian baku mengenai perundungan di dunia maya. Karena tidak ada definisi yang
baku mengenai perundungan tradisional, maka rumusan yang akan digunakan bersifat lentur dan
banyak menimbulkan penafsiran (multi purpose act). Dengan kondisi demikian maka tindak pidana ini
berpotensi besar disalahgunakan dalam penegakannya. Dengan demikian maka terbukalah celah
pemberangusan kebebasan ekspresi di dunia maya. Dengan masuknya tindak pidana baru ini disertai
ketentuan Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi dunia maya ini maka jelaslah bahwa Revisi UU ITE ke
depan, masih berpotensi mengancam kebebasan ekspresi di Indonesia.
Keempat, soal penapisan konten dan blocking konten. Revisi UU ITE justru menambahkan
kewenangan pemerintah tanpa mengatur mengenai kewajiban dan prosedur yang memadai.
Pemerintah menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40: (a) Pemerintah wajib
melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (b)
Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
Ketentuan ini akan berimplikasi terhadap mudahnya aparat pemerintah melakukan penapisan dan
pemutusan konten. Prosedur pemutusan akses, yang minim di tambah dengan indikator yang tidak
memadai terhadap konten “muatan yang dilarang” akan mengakibatkan kewenangan yang eksesif yang
gampang disalahgunakan oleh Pemerintah.
Kelima, terkait pasal soal pemberitaan negative terhadap seseorang di masa lalu. Pemerintah
menyatakan, pasal tersebut merupakan usulan Komisi I DPR yang terinspirasi dari beberapa negara
Eropa yang telah lebih dulu memberlakukannya dan ini disepakati pula oleh pemerintah. Dalam revisi
upaya seseorang untuk menghapus pemberitaan negatif dirinya di masa lalu hanya dapat dilakukan
setelah disetujui pengadilan.
Pemerintah menambahkan ketentuan mengenai “the right to be forgotten” atau “hak untuk
dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, yakni (a) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya
atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan (b) Setiap Penyelenggara
Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (c)
Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini akan menjadi problem baru, ketentuan ini menjadi
alat ganda pemerintah disamping adanya kewenangan penapisan konten. Ketentuan ini bisa berakibat
negatif karena dapat menjadi alat baru untuk melakukan sensor atas berita, berita publikasi media dan
jurnalis di masa lalu. Praktik di Eropa, the right to be forgotten masih menjadi perdebatan serius meski
implementasinya hanya terhadap mesin pencari (search engine) dan tidak termasuk situs ataupun
aplikasi tertentu.
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BAB VI
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK SAKSI DAN
KORBAN DI INDONESIA TAHUN 2016
6.1

Pengantar

Dari segi legislasi, sepanjang tahun 2016 sediit sekali perkembangan yang menjanjikan terkait
perlindungan dan hak-hak korban. Ada banyak Rencana Peraturan terkait hak-hak korban yang saat ini
berada dalam Kementerian Hukum dan HAM yang belum diselesaikan yakni revisi atas PP 44 Tahun
2008 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban. Revisi PP ini dianggap terlambat, karena
UU yang memandatkannya yakni UU No 31 Tahun 2014 terkait revisi UU perlindungan saksi dan korban
telah terbit hampir 1,5 tahun lalu.
Demikian juga Rancangan Peraturan Presiden Tentang Hak Anak Korban Dan Anak Saksi dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Restitusi Anak, kedua rancangan belum
diselesaikan. Sedangkan Kementerian Keuangan Negara memiliki kewajiban menuntaskan revisi
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian berdasarkan mandat dari
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang sebenarnya jatuh tempo pada Tanggal 8 Juni 2016.
Satu satu regulasi yang cukup diapresiasi adalah Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini disahkan oleh pemerintah lewat
Kemenkumham Tanggal 29 desember 2016. Lahirnya perma ini maka ada regulasi baru yang mengisi
kekosongan penanganan perkara pidana terkait korporasi, khususnya pembayaran restitusi (Pasal 20).
Pengaturan pembayaran restitusi korban oleh korporasi merupakan penguatan yang sangat signifikan
bagi perlindungan hak-hak korban kejahatan.
Dari segi implementasi perlindungan saksi korban, secara nasional, perkembangan di tahun 2016
yang terlihat berada dalam lingkup kewenangan LPSK, di tahun 2016 ini, di LPSK tercatat sebanyak
1720 permohonan perlindungan yang masuk, dan ada sebanyak 836 pemohonan yang diputuskan
diterima oleh Rapat Paripurna di tahun 2016. Walaupun di tahun 2016 ini LPSK masih memberikan
perlindungan kepada terlindung di tahun-tahun sebelumnya sebanyak 1695 terlindung. Sehingga jumlah
keseluruhan terlindung sampai saat ini yaitu sebanyak 2.531 terlindung. Dari 2.531 terlindung,
berdasarkan Jenis Layanan yang diberikan oleh LPSK yaitu Perlindungan Fisik, Layanan Medis, Psikologis,
Psikososial, Restitusi, Kompensasi dan lain-lain Tahun 2016.
Tabel 6.1. Data Terlindung LPSK Berdasarkan Jenis Kasus Yang Dihadapi
No

Jenis Tindak Pidana

Jumlah Terlindung

1

Korupsi

163 orang
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2
3
4
5
6
7
8
Total

TPPO
Penganiayaan
Kek.seksual
Penggelapan Pajak
Pidum
PHB
Terorisme

165 orang
105 orang
76 orang
1 orang
145 orang
1829 orang
47 orang
2.531 orang

Tabel 6.2. Data Berdasarkan Jenis Layanan Yang Diberikan Oleh LPSK
No

Jenis Tindak
Pidana

Jumlah
Terlindung

Fisik

Jenis Layanan
Medis Psikologis

163 orang

Hak
Prosedural
113

1

Korupsi

35

-

2

TPPO

165 orang

170

7

3

Penyiksaan

105 orang

110

4

76 orang
1 orang

6

Kekerasan
seksual
Penggelapan
Pajak
Pidum

7

PHB

8

Terorisme

1829
orang
47 orang

5

Total

145 orang

2531
orang

-

Kompe
nsasi
-

148

15

13

150

-

355

35

15

16

3

-

179

70

32

15

48

2

-

167

1

-

-

-

-

-

1

88

14

20

6

-

269

1755

130

-

1888

37

23

9

100

1851

250

9

3107

141

605

Jumlah
Layanan

Restitu
si
-

197

Tidak ada satupun catatan secara nasional terkait implementasi perlindungan saksi dan korban di
Indonesia selain yang dilakukan oleh LPSK. ICJR masih mendorong lembaga-lembaga yang memiliki
mandat perlindungan saksi dan korban untuk melaporkan dan mengintegrasikan data-data perlindungan
saksi dan korban di Indonesia. Khususnya kepada lembaga dan kementerian terkait yang selama ini
memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) khusus bagi saksi atau korban. Seperti KPP dan PA,
Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, KPAI dan lain sebagainya. Laporan tersebut penting untuk
mendukung langkah-langkah secara nasional terkait saksi dan korban.
6.1.1. Revisi PP 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi Restitusi dan Rehabilitasi Korban
Peraturan pemerintah No 44 Tahun 2009 sangat penting untuk direvisi karena terjadinya
perubahan dalam UU mengenai perlindungan saksi dan korban. Perubahan ini paling tidak mencakup 3
hal yang substansi. Pertama, soal mekanisme kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dan
korban terorisme. Kedua, mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana. Ketiga adalah revisi atas
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mekanisme bantuan medis, psikologis dan psikososial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana
penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.
Perlu diketahui dengan adanya UU No. 31 tahun 2014 maka bantuan medis, psikologis dan
psikososial bisa di akses lebih luas oleh korban tindak pidana lainnya, berbeda dengan UU No 31 Tahun
2006 yang hanya memberikan bantuan terbatas bagi korban pelanggaran HAM berat. Namun karena
mandeknya revisi atas PP 44 maka mau tidak mau akan mengganggu proses layanan bantuan bagi
korban yang menjadi tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan korban. Dan secara lebih luas akan
membatasi akses korban tindak pidana di Indonesia. Padahal banyak korban sangat membutuhkan
layanan tersebut. ICJR mendorong agar Kementerian Hukum dan Ham dan LPSK segera mempercepat
proses revisi dan membuka seluas-luasnya masukan dari publik untuk memperkuat hak-hak korban yang
telah diatur dalam UU tersebut.
6.1.2. Keputusan Menteri Keuangan soal Revisi Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang merevisi PP No. 27 Tahun 1983 dengan
menaikkan besaran ganti rugi bagi korban salah tangkap. Namun aturan ini masih belum efektif karena
harus menunggu penyesuaian dengan peraturan lainnya yang merupakan pelaksana dari Peraturan
Pemerintah ini. Dalam Pasal 39C PP No. 92 Tahun 2015, dikatakan bahwa :“Pada saat Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan
dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai ganti kerugian wajib disesuaikan dengan
Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”
Berdasarkan pasal tersebut, maka merujuk pada tanggal penetapan dan pengundangan PP ini
yaitu pada 8 Desember 2015, maka seluruh penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan
yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus dilakukan selambat-lambatnya pada 8
Juni 2016. Ada satu peraturan yang perlu direvisi terkait dengan PP tersebut, yaitu Keputusan Menteri
Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian (KMK No. 983). KMK
No. 983 ini telah lama menjadi mimpi buruk pencari keadilan karena mekanismenya berbelit dan
memiliki jangka waktu yang tidak pasti.
Setidaknya PP No. 92 Tahun 2015, telah mengatur jangka waktu pembayaran ganti kerugian yaitu
selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
ganti kerugian diterima oleh Menteri. Jangka waktu 14 hari tersebut harus di tuangkan dalam revisi
peraturan di Kementerian Keuangan agar pemberian ganti rugi bisa lebih efektif dan efisien. Menteri
Keuangan segera melakukan penyesuaian dan mengeluarkan aturan baru menggantikan KMK No. 983
ini.

6.2.

Restitusi dan Ganti Rugi kepada Korban

Dalam Praktiknya, pemberian restitusi ini dapat dilakukan banyak pihak, baik inisiatif dari korban,
jaksa penuntut umum maupun oleh LPSK. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai putusan di pengadilan
negeri.
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Selama tahun 2015, fasilitas restitusi telah dijalankan kepada 256 (dua ratus lima puluh enam)
orang yang terdiri dari 234 (dua ratus tiga puluh empat) saksi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,
15 (lima belas) saksi korban Tindak Pidana Penganiayaan, 3 (tiga) saksi Tindak Pidana Pembunuhan, 2
(dua) saksi korban Tindak Pidana Pemerkosaan, 1 (satu) saksi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, dan 1 (satu) orang saksi korban Tindak Pidana Narkotika.
Berdasarkan rekap data 2016, adapun restitusi yang telah berhasil difasilitasi oleh LPSK hingga
masuk dalam putusan pengadilan adalah sebanyak 152 kasus dengan total restitusi yang masuk dalam
putusan pengadilan sebesar Rp. 3.205.229.396. Dari seluruh yang pengajuan restitusi yang masuk dalam
putusan pengadilan, karena ketidakmampuan para pelaku untuk membayar restitusi, sehingga di tahun
2016 yang dapat dieksekusi pembayarannya hanya sebesar Rp. 1.008.634.000.
Tabel 6.3. Data Layanan Restitusi Yang Diberikan Oleh LPSK 2016-2015
No
1
2
3
4
5
6
7
7

Jenis Tindak Pidana
TPPO
Penyiksaan
Kekerasan seksual
Pidum
Penganiayaan
Pembunuhan
Narkotika
KDRT
Total

Jumlah Layanan Restitusi
2016
150
3
2
6
161

Jumlah Layanan Restitusi
2015
234
2
15
3
1
1
256

Rekap data ICJR

Putusan Restitusi dalam Beberapa Kasus yang di tangani LPSK 2016
Dalam kasus Benjina56, LPSK juga membantu pengurusan pengajuan restitusi bagi para korban yang
menghasilkan putusan bahwa para terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada para saksi korban
ABK yang total keseluruhannya mencapai Rp.773.300.000. Namun ada terdakwa menyatakan bahwa
tidak sanggup membayar restitusi sebesar Rp.335.300.000,-. Sehingga total restitusi yang akan
diserahkan kepada saksi dan korban sebesar Rp.438.000.000,-. Saat ini uang pembayaran restitusi
tersebut akan dibayarkan melalui transfer ke rekening Kejaksaan Negeri Dobo dan selanjutnya bersamasama dengan LPSK akan memberikan secara langsung kepada para ABK yang berhak
mendapatkannya.Sampai saat ini LPSK masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI terkait
penyerahan uang ganti rugi dari terdakwa kepada saksi dan korban. Mengingat kendala geografis dan
administrasi dimana korban berasal dari Myanmar.
Selain kasus Benjina ada beberapa capaian dalam memfasilitasi korban untuk mengajukan restitusi
antara lain: Kasus TPPO /Mesir, terdakwa 1 atas nama inisial I telah membayar Rp. 10.200.000,- dan A
masih dalam proses persidangan terdakwa sudah bersedia akan memberikan restitusi dengan kisaran
jumlah 25.134.000,- Korban atas nama inisial T. Kasus KDRT dengan terdakwa Ivan Haz, korban atas
56

Dalam Kasus Benjina, 13 (tiga belas) orang warga negara Myanmar yang merupakan korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Benjina, Maluku.

104

nama inisial T diberikan ganti rugi (restitusi) Rp. 150.000.000,- dan korban inisial E dan R menerima
masing-masing Rp. 50.000.000,-. Kasus TPPO yang diputus di PN CIbinong, atas nama terdakwa Bagja
Kurniawan harus membayar restitusi kepada para korban masing-masing : RS sebesar Rp. 65.000.000,- R
sebesar Rp. 75.000.000,-S Rp. 90.000.000,- HS Rp. 85.000.000,- P sebesar Rp. 77.000.000,- (Keterangan :
belum inkracht). Kasus TPPO yang diputus di PN Batam, atas nama terdakwa Nelsen Burtelah harus
membayar restitusi kepada para korban masing-masing: NI sebesar Rp. 5.000.000,- F sebesar Rp.
10.000.000,- (Keterangan : belum inkracht). Kasus TPPO yang diputus di PN Cibinong, atas nama
terdakwa Sunata harus membayar restitusi kepada para korban total sebesar Rp. 2.512.895.396,(Keterangan : belum inkracht)
Sumber: LPSK Pers Rilis Desember 2016

6.3.

Kompensasi bagi Korban

Praktik pemberian Kompensasi bagi korban selama ini merupakan praktik paling jarang diberikan
kepada korban57. Praktis sejak lahirnya UU Pengadilan HAM dan UU Terorisme, hanya ada satu
keputusan kompensasi lewat pengadilan yang berhasil dibayarkan pemerintah.
Pada 2016 seharusnya merupakan momen penting dalam hal implementasi hak-hak korban
korban terorisme. Negara kita idealnya jauh lebih siap merespon penanganan korban. Dan seharusnya
hak-hak korban yang meninggal dunia maupun yang menjadi survivor dapat di implementasikan secara
lebih baik. Intinya Indonesia seharusnya sudah belajar dari berbagai pengalaman masa lalu dalam hal
penanganan korban terorisme. Korban serangan terorisme seharusnya mendapat reparasi yang
mencakup restitusi, pembayaran kompensasi dari Negara, bantuan medis, psikologis dan psikososial
termasuk hak hak rehabilitasi yang bersifat segera pasca perstiwa serangan terorisme terjadi. Bahkan
kepada korban serangan terorisme harus mendapat hak-hak prosedural secara khusus, mereka berhak
di berikan informasi dan dokumentasi terkait dengan proses peradilan. Hak-hak ini telah tercakup baik
dalam UU Terorisme dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.
Tahun 2016 merupakan momen penting dimana implementasi kompensasi korban sebetulnya
dapat diberikan kepada kasus serangan terorisme di Sarinah-Thamrin yang terjadi pada awal tahun
2016. Padahal dalam pengadilan serangan kasus JW Marriot majelis hakim PN Jakarta Selatan pernah
memberikan kompensasi dalam putusannya, namun langkah ini justru diabaikan oleh Pengadilan kasus
terorisme Sarinah-Thamrin di PN Jakarta Barat, padahal Korban sudah mengajukan permohonan
Kompensasi secara resmi.
Dalam pengadilan pada kasus JW Marriot, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pernah membuat
terobosan dengan memberikan kompensasi dalam putusannya. Selain menjatuhkan vonis 10 tahun,
hakim juga memerintahkan negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan
kompensasi kepada para korban ledakan JW Marriot. Nilai kompensasi yang diputus majelis bervariasi,
bagi mereka yang meninggal dunia (11 orang), maka ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi
masing-masing Rp10 juta; bagi yang luka berat Rp 5 juta, dan untuk yang luka ringan Rp2,5 juta.
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Hanya ada dua regulasi yang memandatkan pemberian Kompensasi bagi korban yakni : UU No. 31 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi Korban, memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat, dan UU No. 15
tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur kompensasi bagi korban terorisme
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Terobosan PN Hakim Jakarta Selatan dalam Pemberian Kompensasi Korban Terorisme JW Marriot di
Tahun 2004
Awalnya Jaksa Penuntut berpendapat berdasarkan ketentuan Undang-Undang, korban akibat perbuatan
terorisme bisa meminta kompensasi atau restitusi. Sayangnya, mekanisme pengajuannya belum jelas.
Menurut Widodo Supriyadi, Kasubdit Penuntutan pada Direktorat Penanganan HAM Kejaksaan Agung,
saat itu. Peraturan yang diinginkan Jaksa adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan
bagaimana tata cara pengajuan dan perhitungan kompensasi tersebut. Kehadiran peraturan
pelaksanaan penting bagi jaksa sebagai dasar mengajukan permohonan kompensasi. Namun UU
terorisme sendiri tidak memberikan mandat pengaturan dalam bentuk PP.
Namun dalam hal kompensasi ini, majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang menyidangkan terdakwa kasus
terorisme punya sikap berbeda. Jika jaksa masih menunggu peraturan pelaksanaan, tidak demikian
halnya dengan hakim. Majelis hakim PN Jakarta Selatan dipimpin Sri Mulyani telah membuat terobosan
hukum dengan berpatokan pada tugas hakim untuk menemukan hukum (rechtsvinding). Dalam perkara
tindak pidana terorisme pengeboman Hotel JW Marriot, dalam putusannya Majelis Hakim menghukum
Masrizal alias Tohir selama 10 tahun penjara. Selain menjatuhkan vonis 10 tahun, hakim juga
memerintahkan negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kompensasi
kepada para korban peledakan hotel. Nilai kompensasi yang diputus majelis bervariasi. Bagi mereka
yang meninggal dunia (11 orang), maka ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi masing-masing
Rp10 juta; bagi yang luka berat Rp 5 juta, dan untuk yang luka ringan Rp2,5 juta.
Putusan Kompensasi ini akhirnya diimplementasikan oleh Kementerian Sosial RI lewat mekanisme
bantuan sosial korban bencana sosial. Pada 2009 – 2010, berdasarkan catatan ICJR, Direktorat Bantuan
Sosial menggelontorkan bantuan kepada 23 orang korban ledakan JW Marriot dengan nilai yang
bervariasi sesuai Putusan PN Jakarta Selatan. Memang dari segi jumlah korban yang mendapat bantuan
dan nilai financial yang diberikan masih kecil, dan pembayarannya juga terlalu lama dan dianggap kurang
memenuhi kebutuhan dasar korban Terorisme. Namun mekanisme pemberian kompensasi bagi korban
terorisme dalam kasus ini penting dijadikan preseden dalam pengadilan. Bahkan menurut ICJR inilah
satu satunya preseden pemberian kompensasi bagi korban di Indonesia yang berhasil
diimplementasikan oleh Negara.

Sebagian dari para korban kasus Thamrin memang telah mengakses bantuan medis dan psikologis
dan psikososial yang difasilitasi oleh Negara. Namun untuk hak-hak lainnya dalam kerangka hak reparasi,
hak-hak korban Thamrin justru diabaikan. Hak Restitusi tidak mungkin diberikan karena tidak ada pelaku
yang akan mau membayarnya, sedangkan hak kompensasi justru diabaikan oleh Pengadilan. PN Jakarta
Barat, tidak menyambut permohonan korban, tak satupun putusan pengadilan dalam terdakwa
terorisme Thamrin yang memberikan kompensasi terhadap korban. Padahal korban sudah mengajukan
permohonan Kompensasi secara resmi lewat Lembaga perlindungan saksi dan Korban (LPSK).
Sebelumnya pada September 2016, LPSK telah melakukan koordinasi dengan Satgas Tindak
Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung terkait persidangan pelaku bom Thamrin. Dalam
koordinasi tersebut, LPSK menyampaikan permohonan kompensasi yang diajukan oleh para korban.
Atas permohonan tersebut, rencananya pihak Jaksa Penuntut akan mengajukan permintaan kompensasi
dalam surat tuntutan (requisitoir). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, maka LPSK pun menyusun
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permohonan kompensasi para korban dan akan menyerahkannya ke Jampidum cq. Kepala Satgas Tindak
Pidana Terorisme dan Lintas Negara. Tercatat ada 9 permohonan kompensasi dengan jumlah sebesar Rp
1.390.777.000 yang diajukan korban bom Thamrin lewat LPSK. Permohonan kompensasi itu seharusnya
dimasukkan dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, namun Jaksa hanya membacakan
permohonan kompensasi dari LPSK di Pengadilan. Akibatnya Pengadilan mengabaikan permohonan
kompensasi itu karena tidak menjadi bagian dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan ini
bertolak belakang dari preseden pada Putusan Pengadilan dalam kasus terorisme JW Marriot.
Ada 9 permohonan kompensasi yang diajukan korban bom Thamrin lewat LPSK yang sudah
dibacakan pada saat persidangan tuntutan karena permohonan kompensasi akhirnya tidak dimasukkan
dalam tuntutan, pembacaan tersebut dilakukan saat persidangan tuntutan terhadap terdakwa Fahrudin
di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan total kompensasi yang diajukan sebesar Rp. 1.390.777.000
seharusnya dapat dikabulkan. Namun hakim dalam putusan tersebut akhirnya tidak memasukkan
pemberian kompensasi kepada korban serangan Thamrin dalam putusannya. Padahal menurut ICJR,
putusan persidangan kasus terorisme Thamrin ini seharusnya menjadi momentum otoritas terkait untuk
memenuhi hak korban.

6.4.

Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)

Pasca revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) problem penerapan
perlindungan bagi pelaku yang bekerjasama atau lebih dikenal sebagai Justice Collaborator (JC) masih
mengalami kendala. Di tahun 2016, beberapa institusi aparat penegak hukum (apgakum) masih
menemukan beberapa kendala soal JC. Kendala-kendala tersebut mencakup persyaratan JC, prosedur
pengajuan, lembaga yang menetapkan status JC maupun dalam hal perlindungan dan reward bagi JC.
Data pemberian status JC di beberapa Intitusi sampai saat ini masih menunjukkan bahwa
instrumen JC masih diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu aparat penegak
hukum. Berdasarkan Data KPK, tahun 2016 ada 21 permohonan tersangka Korupsi yang meminta status
JC di KPK. Dari 21 permohonan ada 1 kasus yang di terima sebagai JC dan 10 ditolak/tidak memenuhi
syarat dan 10 permohonan masih proses.
Sedangkan menurut data LPSK sampai dengan tahun 2016 ada 11 kasus dimana tersangka atau
terdakwa telah mendapatkan status JC dari LPSK dan dalam perlindungan LPSK. Seluruh kasus tersebut
adalah kasus korupsi. Sedangkan Data dari BNN di tahun 2016 ada 8 narapidana yang meminta status
JC, dan seluruhnya di tolak oleh BNN karena tidak pernah bekerjasama dengan penyidik dan sebagian
tidak pernah disidik oleh BNN. Namun data dari BNPT dan Kejaksaan tidak diketahui berapa jumlah
tersangka atau terdakwa yang meminta status JC dan berapa yang telah diberikan status JC.
Padahal dalam monitoring ICJR di 2016, berdasarkan data JC di beberapa institusi sampai saat ini,
masih menunjukkan bahwa instrumen JC masih diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu
aparat penegak hukum. Berdasarkan Data KPK58, pada 2016 ada 21 permohonan tersangka Korupsi
yang meminta status JC di KPK. Dari 21 permohonan ada 2 kasus yang di terima sebagai JC dan 10
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Berdasarkan data KPK, selama tahun 2015-2016 sebanyak 48 tersangka korupsi yang ditangani komisi anti
rasuah ini mengajukan permohonan justice collaborator. Namun tidak semua pengajuan permohonan yang
diajukan dipenuhi. Dari 48 permohonan, saat ini baru 11 orang yang diterima pengajuannya sebagai justice
collaborator. Selebihnya 26 permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat dan 11 orang permohonannya
masih dalam proses dan menunggu konsistensi dalam persidangan.
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ditolak/tidak memenuhi syarat dan 9 permohonan masih proses59. Sedangkan menurut data LPSK
sampai dengan 2016 ada 11 kasus dimana tersangka atau terdakwa telah mendapatkan status JC dari
LPSK dan dalam perlindungan LPSK. Seluruh kasus tersebut adalah kasus korupsi.60
Tabel 6.4. Pelaku Bekerjasama di Beberapa Institusi di Tahun 2016
Institusi
KPK
LPSK
BNN
Kejaksaan
Agung
Pengadilan

Jumlah
Permohonan
21
8
-

Jumlah
Dikabulkan
2
11
-

Jumlah
Ditolak
10
8
-

Jumlah yang
masih proses
9
-

1

-

1

-

Ada perbedaan cara pandang dari aparat penegak hukum atas syarat dan standar dalam berbagai
regulasi yang tersedia, misalnya SEMA No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Di Dalam Perkara Tindak
Pidana Tertentu, UU No 31 Tahun 2006 dan UU No 31 tahun 2014, dan Peraturan Bersama
Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK. Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku
bekerjasama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerjasama sulit
didapatkan, ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerjasama. Misalnya,
revisi dalam UU No 31 tahun 2014 juga tidak memasukkan mengenai persyaratan sebagai pelaku yang
bekerjasama. Sehingga, rumusan syarat ini harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan di luar
UU, misalnya SEMA atau kesepakatan antar lembaga. Inilah yang membuka celah beda pandangan
tersebut.
Perbedaan cara pandang ini terbukti di Pengadilan, dalam beberapa kasus Hakim Pengadilan
Korupsi tidak sepakat dengan JC yang diajukan JPU KPK. Misalnya, dalam pengadilan korupsi kasus
penyuapan anggota Komisi V DPR RI. Hakim Pengadilan menolak Abdul Khoir sebagai JC, Hakim
menyatakan bahwa Abdul Kadir tidak tepat diberikan status sebagai Justice Collaborator karena dia
menjadi pelaku utama dalam kasus tersebut. Abdul Khoir akhirnya diberikan vonis yang lebih berat dari
tuntutan Jaksa. Ini kali keduanya Pengadilan Tipikor menolak status JC yang di tetapkan KPK,
sebelumnya di 2014 pengadilan juga menghukum Kosasin Abas lebih berat dari Tuntutan Jaksa.
Tabel 6.5. Daftar Nama Pelaku Bekerjasama KPK
No
1
2

Nama
Kosasih Abas
Rinelda Bandaso

Keterangan
Kasus korupsi proyek solar home system di Kementerian ESDM
Kasus korupsi Dewie Yasin Limpo dengan Kepala Dinas ESDM Kabupaten
Dieyai Papua
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Presentasi KPK dalam rakor apgakum perlindungan saksi dan korban di Bali tahun 2016
Pada tahun 2015 LPSK memberikan perlindungan pada 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang saksi
pelaku yang bekerjasama pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, 1 (satu) orang pelaku yang bekerjasama pada
tindak pidana penggelapan pajak, dan 7 (tujuh) orang pada Tindak Pidana Korupsi.
60
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3

Patrice Rio Capella

4
5
6

Yagari Bhastara Guntur
M. Nazaruddin
Gatot Pujo Nugroho

7

Evy Susanti

8

Damayanti

9

Abdul Khoir

terbukti menerima hadiah dari Gubernur non-aktif Sumatera Utara Gatot
Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, untuk mengamankan kasus
dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung
Kasus Suap OC Kaligis yang tertangkap tangan penyidik KPK
Kasus Anas Urbaningrum
Kasus Penyuapan tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Medan
Kasus Penyuapan tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Medan
Kasus menerima suap 732 ribu dolar Singapura dan Rp 1 miliar dari
Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir
Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama itu konsisten dalam membantu
KPK mengungkap kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR)

ICJR : Desember 2016
Frase “pelaku utama” dalam regulasi yang ada masih kurang tepat, karena akan menimbulkan
banyak penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kasus sebelumnya, frase ini juga yang menjadi batu
sandungan terkait terdakwa Kosasih Abas di pengadilan Tipikor tahun 2014 Kosasih Abas yang di
tetapkan oleh KPK sebagai JC justru mendapat hukuman yang lebih berat dari tuntuan. Masalah ini
kemungkinan akan terjadi pula dengan kasus korupsi dengan terdakwa Gatot-Evi yang sudah di tetapkan
sebagai JC oleh KPK.
Oleh karena itu seluruh institusi penegakan hukum untuk kembali duduk bersama untuk
menyamakan persepsi soal frase ”pelaku utama” sebagai salah satu syarat dalam penetapan JC. Lebih
jauh ICJR meminta agar aparat penegak hukum kembali melihat aturan baru, dalam UU No 31 tahun
2014. Definisi saksi pelaku adalah “tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan
penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Pasal ini harus
menjadi rujukan baru bagi peraturan lainnya. SEMA atau kesepakatan bersama Apgakum harus di revisi
berdasarkan UU yang baru tersebut.
Jika hal ini kerap terjadi maka cita cita Indonesia dalam mengusung peran JC untuk berkolaborasi
di pengadilan akan makin surut. Soalnya para tersangka calon JC berpotensi akan berpikir ulang untuk
kolaborasi dengan penyidikan dan penuntutan. Dan hal ini akan mempersulit tugas Jaksa dalam
mengungkap kasus-kasus khusus. Kasus-kasus tindak pidana korupsi kelas berat, pembongkaran bandar
narkoba maupun kejahatan terorisme yang dilakukan secara terorganisir, dipastikan akan mengalami
kesulitan karena minimnya bukti dan informasi yang dapat dikembangkan dalam upaya penuntutan.
Oleh karenanya penggunaan pelaku yang bekerjasama harus dikembangkan di Indonesia.
Padahal penggunaan peran pelaku yang bekerjasama dan perlindungannya sudah berkembang
dan menyebar di beberapa negara sejak tahun 70an. Di Amerika dan Eropa, penggunaan saksi mahkota
dan informan pidana digunakan untuk melawan kejahatan serius yang meliputi kejahatan terorisme,
narkoba dan kejahatan terorganisir, bahkan saat ini,di negara-negara Eropa Barat, baik polisi maupun
intelijen telah mengembangkan kapasitasnya untuk mengidentifikasi dan merekrut informan untuk
kejahatan terorganisir. Strategi ini tidak hanya digunakan untuk kejahatan yang spesifik, yaitu untuk
terorisme dan narkoba, namun dikembangkan untuk melawan kejahatan terorganisir yang lebih luas
cakupannya.
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ICJR juga melihat problem lainnya Soal JC terkait dengan syarat mengajukan remisi bagi
narapidana. Karena salah satu syarat remisi berdasarkan PP No 99 tahun 2012 yakni Pasal 34 juga harus
memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada
banyak narapidana yang akhirnya meminta surat keterangan sebagai JC. Namun masalahnya mereka
dari awal tidak pernah diketahui perannya untuk membantu Apgakum di tingkat penyidikan maupun
penuntutan.
Dalam konteks ini maka ICJR mendorong agar proses penetapan JC oleh Apgakum harus lebih
hati-hati dan selektif. Diharapkan Apgakum yang merasa berhak mengeluarkan surat ketetapan sebagai
JC tidak mengobral surat keterangan JC tanpa melewati prosedur dan syarat yang mintakan oleh
undang-undang. Jika hal ini dilakukan maka perintah UU yang mendorong agar pelaku kejahatan
bekerjasama dan membantu apgakum akan tercederai.
Dalam kutipan media terkait revisi PP 99 Tahun 2012, Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan pelaksanaan
Justice Collaborator (JC) sebagai syarat remisi selama ini justru dimanfaatkan oknum penegak hukum
yang tidak taat prosedur, sehingga status JC tidak jarang menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Dalam pandangan ICJR, hal ini perlu untuk ditelusuri. Untuk awal, maka perlu di cek seluruh
terpidana korupsi setelah tahun 2012 (berdasarkan Peraturan Menteri) yang mendapatkan status dari
aparat penegak hukum terutama Jaksa, Polisi dan KPK.
Status JC tidak boleh sembarangan diberikan, dan label JC juga dilakukan saat proses penuntutan
dan secara resmi dinyatakan dalam tuntutan. Di luar skema tersebut maka JC bisa jadi hanya untuk
memfasilitasi remisi. Status JC juga harus dipublikasikan ke publik sejak awal bukan diminta di ujung
ketika hendak memohon remisi. Berdasarkan catatan ICJR, hal Ini mungkin terjadi karena SOP mengenai
JC di kejaksaan juga tidak pernah dipersiapkan. Akibatnya dicurigai banyak implementasi yang berbedabeda.
Berdasarkan data Ditjen PAS yang dipersentasikan oleh Center for Detention Studies (CDS) pada
15 Agustus 2016 di Jakarta, dari jumlah JC yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepolisian, Kejaksaan
dan KPK, ditemukan bahwa Kejaksaan sebagai institusi yang paling “rajin” mengeluarkan status JC.
Dengan jumlah mencapai 670 orang sepanjang 2013 sampai dengan Juli 2016, tepat setelah PP 99 Tahun
2012 mulai berlaku. Berikut rinciannya :
Tabel 6.6. JC terkait Pengajuan Remisi
Institusi yang
mengeluarkan JC untuk
Kasus Korupsi
Kepolisian
Kejaksaan
KPK

2013

2014

2015

1
21
-

7
172
-

2
305
1
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2016
(Januari –
Juli)
7
172
-

Total

17
670
1

Dari data tabel tersebut timbul pertanyaan, yaitu apakah seluruh status JC yang dikeluarkan oleh
institusi penegak hukum ini diberikan pada saat proses penuntutan, atau dengan kata lain apakah
diberikan sebelum atau sesudah putusan. Yang menjadi catatan penting adalah apabila status JC baru
diberikan setelah putusan dijatuhkan, maka angka ini adalah angka yang sangat mengejutkan, karena
secara hukum di Indonesia, JC seharusnya dinyatakan sebelum putusan atau saat proses penuntutan di
lakukan.
Logika ini sebenarnya logika yang sama yang diatur dalam PP 99 Tahun 2012, dimana JC menjadi
syarat remisi untuk memberikan insentif atau memberikan bergain kepada penyidik dan penuntut
umum agar tersangka atau terdakwa mau bekerja sama dalam mengungkap kejahatan, khususnya
korupsi yang bersifat sistemik dan terorganisir. Apabila status JC diberikan pasca putusan atau proses
penuntutan, maka apa guna JC diberikan selain untuk mendapatkan remisi? Dari sinilah harusnya
dugaan adanya “permainan atau komoditas yang diperjualbelikan” dapat ditelusuri.
Untuk itu, ICJR meminta agar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK mengeluarkan nama-nama siapa aja
orang-orang yang mendapatkan status JC tersebut dan apakah status JC tersebut diberikan pada saat
proses penuntutan atau sebelum putusan atau malah diberikan setelah putusan dikeluarkan dan dengan
alasan apa. Dengan begitu maka misteri “jual beli status JC” dapat ditelusuri.

6.5

Whistle Blower (WB)

Perlindungan Whistle Blower (WB) kurang mendapatkan perhatian yang serius sepanjang 2016 ini.
Padahal entitas WB merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana,
khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi.
Dari aspek kebijakan, tidak ada regulasi baru yang memberikan proteksi lebih kuat paska revisi UU
Perlindungan saksi dan Korban, UU No 31 tahun 2014. Pemerintah Indonesia terlihat lebih
berkonsentrasi mengembangkan Whistleblower System di beberapa kementerian. Sebagai tindak lanjut
pelaksanaan dari Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang kemudian dirumuskan
dalam Inpres No 7 Tahun 2015, terkait pelaksanaan WBS dan penanganan pengaduan internal dan
eksternal. Berdasarkan Instruksi tersebut, dilakukan pelaksanaan “Whistleblowing System” (WBS) di 17
Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi. Bahkan telah terbangun Nota Kesepahaman yang terkait dengan upaya perlindungan bagi
pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi antara LPSK dengan 17 Kementerian/Lembaga. Namun mengenai capaian ukuran
keberhasilan termasuk laporan evaluasi pelaksanaan Whistleblowing System belum diperoleh apakah
ada perbaikan situasi di tahun 2016 ini.
Pelaksanaan Whistleblowing System di lembaga/kementerian ternyata memiliki kendala karena
tergantung kepada kebijakan dan sistem yang dibangun oleh masing-masing lembaga. Karena
Whistleblowing System ini relatif baru, serta belum optimalnya jaringan dan system yang dibuat masih
rentan. Demikian juga masalah keamanan dan kerahasiaan, tidak hanya melindungi individu agar
bersedia menjadi pelapor tetapi harus dipastikan adanya tindak lanjut dan investigasi pengungkapan
laporan secara memadai, profesional dan independen.
Kendala lain adalah terkait faktor keamanan dari pelapor yang masih diragukan oleh pengguna,
hal ini tidak jelasnya masalah reward and punishment. Bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS) hal ini
masih berat, terutama yang melaporkan atasannya. Whistle Blower dari kalangan PNS rentan
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mendapatkan ancaman, seperti dimutasi bahkan dipecat. Dan sampai sekarang, belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur permasalahan ini, termasuk UU Perlindungan Saksi dan Korban.
Reward dan punishment di satu sisi baik untuk meningkatkan kinerja dari kementerian/lembaga tetapi di
satu sisi dapat menimbulkan permasalahan baru terkait dengan masalah fitnah, ancaman dan
pengucilan yang mungkin diterima oleh pelapor apabila yang bersangkutan mendapatkan reward atas
dasar pengaduan.
Dari segi kasus-kasus WB yang mendapat perlindungan, tahun 2016 ini terdapat peningkatan
jumlah kasus WB. Sebelumnya pada tahun 2015, LPSK hanya melindungi 4 (empat) orang Whistleblower
pada Tindak Pidana Korupsi. Maka Pada tahun 2016 LPSK telah memberikan perlindungan kepada 36
orang berstatus WB terkait berbagai kasus tindak pidana seperti korupsi, penganiayaan, penyiksaan dan
lain-lain. Berikut data WB yang masuk dalam perlindungan LPSK :
Tabel 6.7. Daftar WB Perlindungan LPSK 2016
No
1
2
3
4
5

Nama
Korupsi
Penyiksaan
Penganiayaan
Malpraktik
Penyalahgunaan Wewenang
Jumlah

Whistleblower
26
4
4
1
1
36

Tabel 6.8. Beberapa Kasus Ancaman terhadap Pelapor tahun 2016
Pelapor
10 orang Pelapor
kasus
Bupati
Tanggamus
Bambang
Kurniawan

Kasus
Kasus suap kepada anggota DPRD
Kabupaten
Tanggamus,
terkait
pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran
2016

LSM Peduli Kota
Batu

6 kasus dugaan korupsi di Kota Batu
yang bersinggungan dengan pejabat di
Kota Wisata Batu. Keenam kasus itu
meliputi dugaan korupsi pembangunan
block
office,
dugaan
korupsi
pembangunan jalan Giri Arjuno,
dugaan korupsi roadshow Kaltim,
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Serangan balik
Diancam secara fisik,
namun juga ancaman
psikis
dan
ancaman
administrasi.
Ancaman
tersebut
mulai
dari
peringatan
adanya
Pergantian Antar Waktu
(PAW) sebagai anggota
DPRD hingga ancaman
karir terhadap keluarga
para
pelapor
yang
menjadi
PNS
di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanggamus.
Teror dan ancaman

Respon
Perlindungan LPSK dan
Polri

Meminta
perlindungan ke polisi

HEA

SKN

dugaan korupsi bantuan traktor,
dugaan
korupsi
ruislag
tanah
Dadaprejo dan dugaan manipulasi
tanah Puskesmas Batu.
Pelapor dugaan korupsi dana hibah
KONI Samarinda senilai Rp. 64 miliar.

Pelapor dugaan tindak pidana korupsi
alokasi dana desa (ADD) Bunkate,
Kabupaten Lombok Tengah. Ada 11
item dana desa yang dirinya laporkan
ke Kejaksaan Negeri Praya. Hal itu
dilaporkan
karena
tidak
ada
transparansi
dalam
pengelolaan
anggarannya.

Usai pemeriksaan Tim
Satgasus
Jampidsus
sekitar mengaku pernah
mendapat tekanan dan
ancaman dari seseorang
atas laporan yang ia
adukan kepada Kejaksaan
Agung RI sekitar bulan
Maret 2016. Ia diancam 4
huruf, yaitu mati.
Di intimidasi, diancam
keluar
dari
desa
tempatnya tinggal

-

Meminta
pendampingan hukum
kepada
Solidaritas
Masyarakat
untuk
Transparansi (Somasi)
Nusa Tenggara Barat.

Pelapor Kasus Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan di Ancaman
Setelah dilaporkan oleh anggota DPRD Tanggamus yang mengetahui dan menerima uang suap, Komisi
Pemberantasan Korupsi kemudian melakukan penahanan terhadap Bambang. Ia diduga keras
melakukan penyuapan kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016. Para pelapor diteror setelah
melaporkan Bambang, 10 anggota DPRD Tanggamus yang melaporkan kasus tersebut kemudian
meminta perlindungan LPSK. Mereka tidak hanya diancaman secara fisik, namun juga ancaman psikis
dan ancaman administrasi. Ancaman tersebut mulai dari peringatan adanya Pergantian Antar Waktu
(PAW) sebagai anggota DPRD hingga ancaman karir terhadap keluarga para pelapor yang menjadi PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Ancaman itu semakin nyata saat KPK mulai menyelidiki
kasus ini.

6.6.

Bantuan Rehabilitasi bagi Korban

Selama tahun 2015, LPSK telah memberikan layanan medis kepada 1633 (seribu enam ratus tiga
puluh tiga) orang korban, yang terdiri dari 1571 (seribu lima ratus tujuh puluh satu) orang korban yang
tidak terkait dengan proses pengadilan yang diberikan dalam konteks kasus pelanggaran HAM yang
Berat berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM, 50 (lima puluh) orang korban kejahatan yang akan
memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, serta 12 (dua belas) orang korban
langsung Tindak Pidana Terorisme.
Layanan bantuan medis yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang akan memberikan
keterangan pada proses peradilan pidana pada Tahun 2015 sebanyak 50 (lima puluh) orang, yang
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meliputi tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pencabulan, tindak pidana penganiayaan, tindak
pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana percobaan
pembunuhan.
Selama Tahun 2015, layanan bantuan psikologis diberikan kepada 439 (empat ratus tiga puluh
sembilan) orang. Layanan bantuan psikologis diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang Berat
dengan rekomendasi Komnas HAM, korban tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan Rapat
Paripurna LPSK, serta korban Tindak Pidana Terorisme.
Layanan bantuan psikologis yang diberikan kepada korban tindak pidana yang telah diputuskan
oleh Rapat Paripurna Pimpinan LPSK untuk diberikan layanan bantuan psikologis sebanyak 60 (enam
puluh) orang yang terdiri dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pencabulan, Tindak
Pidana Pemerkosaan, Tindak Pidana Penganiayaan, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana KDRT, Tindak
Pidana Percobaan Pembunuhan.
6.6.1. Masalah Anak Korban Kejahatan
Salah satu hal yang krusial adalah soal layanan anak korban pasca lahirnya UU SPPA. Pada kasuskasus kekerasan seksual khususnya kepada anak, selama ini pemerintah hadir seperti layaknya
“Pemadam Kebakaran” ketika kasus-kasus tersebut terangkat ke media. Bahkan keadilan bagi korban
terkesan ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Pemerintah hanya puas dengan menjatuhkan
saksi yang berat untuk mendukung efek jera pada kasus-kasus kekerasan seksual anak. Sejauh ini
pemerintah belum memberikan hak-hak anak korban kejahatan seksual. Problem juga terlihat ketika
Undang-undang yang ada saat ini hanya mengatur secara terbatas hak-hak korban, bahkan sampai saat
ini dalam praktiknya tidak jelas implementasi hak-hak korban tersebut. Tidak ada data Nasional soal
berapa jumlah layanan bagi anak korban di Indonesia. ICJR melihat hanya sedikit lembaga yang secara
periodik memberikan catatan dan laporan. LPSK dan P2TP2A DKI telah berupaya memberikan laporan
soal ini, karena hal ini merupakan data penting.
Berdasarkan data Divisi Penerimaan Permohonan di LPSK, jumlah anak korban yang mengajukan
permohonan perlindungan sd 18 November sebanyak 111 permohonan61 angka ini naik dibanding di
tahun 2015 yang berjumlah 43 orang62. Sepanjang tahun 2016, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) telah berhasil memberikan Layanan Perlindungan anak korban pada beberapa kasus tindak
pidana.63
Di tahun 2016 Layanan Perlindungan yang telah diberikan LPSK untuk Anak Korban dalam Tindak
Pidana Umum Lainnya berjumlah 7 orang, diantaranya terdiri dari 4 kasus. Anak Korban yang telah
mendapatkan layanan Hak Prosedural sebanyak 7 orang, yang mendapatkan layanan hukum sebanyak 2
orang, yang mendapatkan layanan secara fisik sebanyak 2 orang, yang mendapatkan layanan medis
sebanyak 2 orang, dan yang mendapatkan layanan psikologis sebanyak 6 orang. Detail Layanan
perlindungan bagi anak korban yang telah diberikan LPSK per-jenis layanan, disajikan dalam tabel
sebagai berikut:

61

Rekapitulasi permohonan anak saksi/korban 2016 , Divisi Penerimaan Permohonan LPSK, tidak dipublikasikan.
Ibid
63
Rekapitulasi layanan anak di LPSK, 2016,Divisi Perlindungan LPSK, tidak dipublikasikan.
62
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Tabel 6.9.
Jumlah Layanan Perlindungan Anak di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2016
Jenis Tindak
Pidana
Tindak Pidana
Perdagangan
Orang (TPPO)

Jenis Layanan
Hak
Prosedural

Hukum

Fisik

15

0

2

Medis
2

Psikologis

Restitusi

3

13

Jumlah Kasus
Jumlah anak korban yang mendapatkan pelayanan

5
15

Jenis Layanan

Penganiayaan

Hak
Prosedural

Hukum

Fisik

6

0

2

Medis
4

Psikologis

Restitusi

4

0

Jumlah Kasus

7

Jumlah anak korban yang mendapatkan pelayanan

14

Jenis Layanan
Kekerasan
Seksual

Hak
Prosedural
37

Hukum
0

Fisik

Medis

Psikologis

Restitusi

7

11

29

1

Jumlah Kasus

29

Jumlah anak korban yang mendapatkan pelayanan

37

Jenis Layanan
Tindak Pidana
Umum Lainnya

Hak
Prosedural
7

Hukum
2

Fisik

Medis

Psikologis

Restitusi

2

2

6

0

Jumlah Kasus

4

Jumlah anak korban yang mendapatkan pelayanan

7

Data dari Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa di Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) implementasi hak ini justru sangat minim. Apabila dipersentasikan, dari
informasi yang dimiliki ICJR, jumlah anak korban kekerasan seksual yang selama ini mendapatkan
layanan medis dan rehabilitasi psikologis dan psikososial dari LPSK bahkan tidak mencapai angka 3% dari
seluruh jumlah layanan pertahun.
Problem tersebesar adalah sangat sulit mencari data resmi berapa jumlah layanan rehabilitasi
yang diberikan bagi korban kejahatan seksual, khususnya anak. Ini menunjukkan data soal angka
rehabilitasi korban anak sangat lemah. Pemerintah Indonesia bahkan tidak pernah menaruh perhatian
pada pentingnya data tersebut. Inilah yang mengakibatkan kebijakan penanganan kasus kejahatan
seksual bagi anak, utamanya hanya mendasarkan pada data di media. Penggunaan data yang
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komprehensif tidak pernah menjadi pertimbangan sebagai dasar pembentukan kebijakan yang
menyeluruh bagi penanganan kasus kejahatan seksual dan korban kejahatan seksual. Kegentingan ini
yang harusnya menjadi fokus dari pemerintah.
6.6.2

Korban Pelanggaran HAM Berat

Pada tahun 2010, pertama kali korban Pelanggaran HAM Berat (PHB) mendapat rehabilitasi
bantuan medis dan psikologis berdasarkan prosedur LPSK. Saat itu seorang korban peristiwa 1965
mengajukan permohonan bantuan medis psikologis di LPSK, yang kemudian diputuskan dan diterima
oleh LPSK serta mendapatkan layanan medis dan psikologis. Setelah dikabulkannya permohonan ini,
berbagai kelompok korban lainnya kemudian mengajukan permohonan bantuan medis dan psikososial
ke LPSK.
Tahun 2011 jumlah pemohon berjumlah 7 orang, yang merupakan korban dalam Peristiwa
Tanjung Priok 1984 dan Peristiwa Penghilangan Paksa tahun 1997-1998. Pada Tahun 2012, permohonan
ke LPSK meningkat drastis menjadi 217 orang, yang merupakan korban Peristiwa 1965-1966, Peristiwa
Tanjung Priok 1984 dan Peristiwa Penghilangan Paksa tahun 1997-1998. Dari Permohonan tersebut,
jumlah korban yang mendapatkan layanan medis dan psikologis sampai dengan bulan Desember 2012
berjumlah 127 Korban, dengan perincian layanan bantuan medis 122 orang dan layanan psikologis 125
orang. Tahun 2013 jumlah 1151 permohonan bantuan medis dan psikososial.
Jumlah layanan yang menerima bantuan medis psikologis setiap tahunnya terus bertambah. Di
tahun 2013 layanan medis berjumlah 452 dan psikologis 375, di tahun 2014 layanan medis bertambah
menjadi 775 sedangkan psikologis menjadi 320. Di Tahun 2015 layanan medis bagi korban PHB melesat
ke angka 1509 sedangkan layanan psikologis berjumlah 351.
Pada Tahun ini LPSK memberikan layanan kepada 1829 Korban tindak pidana PHB. terutama pada
korban Peristiwa 65 atas dasar rekomendasi dari Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Diperkirakan
korban yang akan menerima layanan akan terus bertambah di tahun 2017. Hal ini didasarkan masih
banyaknya korban yang belum mendapat rekomendasi dari Komnas HAM.
Tabel 6.10
Data Jumlah Terlindung Korban Pelanggaran Ham Berat

6.6.3

No

Jenis Kasus

1
2
3
4

Pelanggaran Ham Berat Peristiwa 65
Talang Sari
Jambu Keupok
Tanjung Priok
Jumlah

Jumlah Korban Dalam
Layanan LPSK
1803
10
15
1
1829

Korban Terorisme

Layanan korban Kasus tindak pidana yang belakangan juga mendapat banyak perhatian adalah
korban kasus tindak pidana terorisme. Sejak tahun 2014, berdasarkan UU No 31 tahun 2014 terhadap
korban terorisme, layanan bantuan medis, psikologis dan psikososial sudah dapat diberlakukan. Pada
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tahun 2015, LPSK telah memberikan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada 28 (dua puluh
delapan) korban terorisme64 dengan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk bekerjasama
memberikan bantuan rehabilitasi psikososial termasuk bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anak
korban terorisme. Di tahun 2016, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan bantuan
medis dan rehabilitasi psikologis dan psikososial kepada 47 para korban terorisme.
Tabel 6.11
Pemberian Layanan Korban Terorisme
Tahun
2016
2015

64

Layanan medis
37
-

Layanan psikologis
23
28

Jumlah korban
47
28

Korban yang tercatat berasal dari korban Bom bali 25 orang dan Bom Kuningan Jakarta 3 orang
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BAB VII
PENUTUP
7.1. Implementasi dan Kebijakan Pemidanaan
1. Kelebihan penghuni di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah
dalam tahap darurat. Data terakhir menunjukkan bahwa kelebihan penghuni sudah lebih dari 72%
dari kapasitas terpasang. Situasi ini telah menyebabkan situasi rawan di Rutan dan Lapas. Hal ini
juga tidak terlepas dari pendekatan kebijakan pidana yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR.
2. Dalam kasus – kasus dimana pidana mati dijatuhkan, sikap keras pemerintah dalam upaya
memerangi narkotika juga telah meningkatkan jumlah terdakwa yang dituntut dan diputus
dengan pidana mati di sepanjang 2016. Namun, persoalan penerapan prinsip peradilan yang adil
dalam kasus – kasus hukuman mati tetap mencuat.
3. Paska pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh, ICJR memantau terjadi peningkatan penggunaan
hukuman cambuk. Hukuman cambuk juga tidak hanya dikenakan kepada warga Aceh yang
beragama Islam akan tetapi juga dilaksanakan terhadap warga Aceh yang bukan beragama Islam.
Penerapan hukuman cambuk juga telah membawa dampak fisik dan psikis bagi para terpidana.
4. Pemberlakukan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak juga menjadi sorotan khususnya mengenai respon penanganan
terhadap kejahatan seksual dalam bentuk hukuman kebiri kimia. ICJR menilai kebijakan ini adalah
kebijakan yang salah secara norma karena mengandung banyak pertentangan dengan kewajiban –
kewajiban internasional dalam bidang hak asasi manusia khususnya dengan Kovensi Anti
Penyiksaan. Dalam pandangan ICJR, kebijakan ini merupakan respon pemerintah yang dikeluarkan
tanpa kajian dan analisis yang mendalam tentang kejahatan seksual khususnya terhadap anak.

7.2. Situasi Penggunaan Instrumen Hukum Pidana Dalam Perkara Perkara Tertentu
1. Salah satu topik yang dicatat oleh ICJR adalah gejala over kriminalisasi, terutama untuk Tindak
Pidana Kesusilaan. Saat ini, selain di persidangan Mahkamah Konstitusi juga ada pembahasan
Rancangan KUHP di DPR mengenai tindak pidana zina. Tindak pidana zina ini ingin diperluas
menjadi delik biasa dari yang asalnya adalah delik aduan. Meski pembahasan mengenai topik ini
di DPR masih dalam posisi ditunda, namun Mahkamah Konstitusi memproses perkara
permohonan pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Apabila dikabulkan, maka
perluasan tindak pidana kesusilaan ini akan berdampak langsung pada tingginya angka
penghukuman dan memperbesar jumlah pelaku tindak pidana. Ini akan berimbas langsung
kepada kewajiban Negara terkait kebijakan penal, memperbanyak fasilitas dalam proses
pengadilan, penegakan hukum dan Lapas. Kondisi ini juga akan mengakibatkan berubahnya
prioritas kebijakan kriminal Indonesia.
2. Penggunaan pasal–pasal pidana penghinaan di dunia siber juga meningkat pada 2016.
Peningkatan ini dicatat tidak hanya oleh LBH Pers, akan tetapi juga SAFENET dan juga Direktorat
Cyber Bareskrim Mabes Polri. Paska revisi UU ITE, ICJR melihat tidak ada perubahan berarti
adalam penanganan pidana penghinaan di dunia siber. ICJR juga mengkuatirkan peningkatan
beban kinerja dan sumber daya dari aparat penegak hukum untuk menangani pidana penghinaan
di dunia siber.
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3. Kasus–kasus penyebaran kebencian di dunia siber juga mulai marak digunakan. ICJR setidaknya
melihat terjadi kenaikan baik dalam proses penegakkan hukum ataupun proses penuntutan di
Pengadilan. Namun ICJR juga mencatat, bahwa kasus-kasus yang menggunakan pasal-pasal
penyebaran kebencian dalam UU ITE umumnya terfokus kepada penyebaran kebencian agama,
dan belum pernah digunakan terkait kasus-kasus penyebar kebencian berbasis ras dan etnis.
4. Pasal–pasal makar di KUHP kembali marak digunakan. Penggunaan pasal makar dengan tafsir
yang berbeda–beda menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Makar sejatinya berasal
dari kata “Aanslag” atau serangan yang dalam KUHP lalu diterjemahkan sebagai makar.
Penggunaan kata “Makar” sebagai pemaknaan dari “Aanslag” yang ditafsirkan berbeda-beda telah
dengan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah mengakibatkan adanya
ketidakjelasan penggunaan Pasal Makar dalam peradilan pidana. Bahwa dalam berbagai dakwaan
yang diajukan oleh Jaksa, Makar kemudian tidak lagi dimaknai sebagai suatu Serangan.
Perkembangan pembahasan pasal–pasal makar di R KUHP di DPR juga tidak mendalam. Tafsir
yang lebih tegas terhadap kata makar diperlukan untuk tidak mudah mencederai kebebasan
berekspresi.

7.3.

Situasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Dalam catatan ICJR, sepanjang 2016, terjadi 19 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum. 4 tersangka diantaranya bahkan meninggal dunia diduga akibat penyiksaan.
Pelaku penyiksaan masih didominasi oleh Kepolisian, disusul oleh TNI dan Sipir Lembaga
Pemasyarakatan. Sejalan dengan itu, maka mayoritas penyiksaan terjadi di kantor-kantor Polisi
dan tempat penahanan atau pada saat melakukan proses penyidikan. Tahun 2016 juga menjadi
tahun yang sangat penting dalam melakukan evaluasi pada penanganan kasus terorisme.
Tercatat, Densus 88 disebutkan dalam 5 kasus penyiksaan yang tercatat pada 2016. Kasus Siyono
yang tewas pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Densus 88 sangat menyita perhatian
sepanjang tahun, kemudian ada juga kasus penyiksaan yang melibatkan anak dibawah umur serta
kasus salah tangkap yang juga dalam kasus terorisme dan melibatkan Densus 88. Meski ada
inisitatif regulasi untuk mencegah penyiksaan namun ada rencana regulasi lain yang justru
mendukung dilanggengkannya penyiksaan seperti RUU Pemberantasan Terorisme.
2. Meski Indonesia telah memiliki UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
namun masih banyak tantangan yang dihadapi yang salah satunya adalah mengenai belum
tersedianya berbagai peraturan pelaksana yang dimandatkan dalam UU tersebut. Hal lain yang
menjadi pokok perhatian adalah berbagai lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UU seperti
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
belum tersedia secara merata di Indonesia. Pemenjaraan juga masih menjadi jenis putusan pidana
terbanyak yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Meski tersedia dan telah diatur dengan baik, namun
penggunaan tindakan ataupun pemidanaan alternatif di luar penjara belum terlalu signifikan
digunakan.
3. Pada 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah merevisi ketentuan penyadapan berdasarkan
Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 tertanggal 7 September 2016 terkait dengan Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE), serta Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini
akan mengubah status dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan
hukum pidana dimana seluruh informasi elektronik/dokumen elektronik yang dapat menjadi bukti
harus diperoleh berdasarkan prosedur sesuai Pasal 31 ayat (3) UU ITE, di luar itu maka informasi
elektronik/dokumen elektronik tidak diperbolehkan sebagai bukti. Terlepas dari implikasi
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positinya terutama terkait dengan penyadapan, namun dibutuhkan pengaturan ulang terkait
dengan kedudukan informasi dan dokumen elektronik khususnya yang didapat dari kegiatan
perekaman, penyadapan, ataupun intersepsi.
4. Pada akhir 2016, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini telah mengatur
beberapa hal krusial pertama defenisi soal korporasi kedua, ruang lingkup tanggungjawab
korporasi dan ketiga hukum acara saat korporasi menjadi tersangka atau terdakwa, dan keempat
hukuman pidana bagi korporasi. Sebagai pengaturan bersifat transisi, Perma ini dibutuhkan untuk
mengisi kekosongan hukum. Namun pengaturan yang utuh juga masih diperlukan untuk diatur
baik di dalam KUHP ataupun di dalam KUHAP di masa depan.
5. Sejak 18 April 2016 Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 4
Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dengan terbitnya Perma
ini, maka mengajukan PK atas putusan perkara praperadilan kini dilarang. Namun Perma ini belum
cukup komprehensif dalam mengatur soal Praperadilan. Perma Praperadilan ini seharusnya
mengakomodir seluruh masalah Praperadilan terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
21/PUU-XII/2014. Kebutuhan pengaturan secara komprehensif ini diperlukan setidaknya untuk
mengatur tiga hal soal jangka waktu, hukum acara, dan pengawasan atas putusan praperadilan.
6. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang tidak lagi membatasi
pengajuan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung lalu meresponnya dengan mengeluarkan SEMA
No 7 Tahun 2014 yang melarang pengajuan PK lebih dari 1 kali. Lahirnya SEMA ini didorong oleh
keinginan kuat pemerintah untuk mempercepat proses eksekusi terhadap para terpidana mati.
Lahirnya SEMA No 7 Tahun 2014 juga dianggap sebagai bagian dari pembangkangan terhadap
UUD 1945.

7.4.

Legislasi dan Kebijakan Hukum Pidana 2016

1. Kecepatan dan komitmen pemerintah dalam merampungkan segera pembahasan RKUHP patut
diapresiasi. Namun bila melihat hasil kesepakatan pembahasan, Buku II masih memiliki problem
krusial yang tidak terlalu dalam dikaji oleh Panitia Kerja RKUHP. Selain itu, problem distribusi
pemidanaan dalam RKUHP masih cenderung meningkatkan sanksi pemenjaraan dibanding sanksi
pidana yang lebih mendorong alternatif pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment)
seperti dalam kerangka tujuan pemidanaan. Hal ini justru bertolak belakang dengan sikap
pemerintah yang sebelumnya selalu mengampanyekan adanya alternatif jenis penghukuman
hukuman baru, misalnya dalam bentuk, denda, ganti rugi dan kerja sosial dalam RKUHP.
2. Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14
Januari 2016, pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum
nasional. Pada akhir Januari 2016, pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme dan di Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan
tersebut kepada DPR secara terbatas. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan
dalam RUU Terorisme, beberapa diantaranya adalah: mengenai mekanisme pengawasan
terhadap upaya paksa, penahanan Incommunicado, masa penangkapan dan penahanan yang
menjadi sangat panjang. Hal lain yang justru dilupakan dalam pembahasan ini adalah mengenai ha
–hak korban dalam tindak pidana terorisme.
3. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta agar Pemerintah dan DPR berhati–hati dalam
membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Pembahasan yang baik dan berdasarkan
riset yang mendalam terhadap RUU Larangan Minol ini akan dapat mencegah terjadinya inflasi
peraturan pidana yang tidak perlu. Inflasi aturan pidana saat ini sedang terjadi dan di masa depan
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secara faktual telah menyebabkan beban pembiayaan Negara dan juga beban ekonomi bagi
masyarakat Indonesia.
4. Salah satu upaya untuk menghadirkan pelrindungan komprehensif bagi perempuan korban
kekerasan dan korban kekerasan seksual, Komnas Perempuan menyusun draft RUU tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dimulai sejak 2014. RUU PKS sendiri memiliki
catatan diantaranya mengenai kejelasan rumusan tindak pidana dan proporsi ancaman pidana
pelaku kekerasan seksual dan juga diperlukan adanya harmonisasi dengan aturan lain yang telah
ataupun sedang akan diatur dalam KUHP ataupun R KUHP.
5. Pada 2016 DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi UU ITE yang telah di bahas Panja Komisi I DPR
dengan Pemerintah. Setelah melewati 2 kali rapat kerja dan 5 kali rapat di Panitia Kerja Komisi I
DPR, akhirnya menyelesaikan pembahasan RUU Perubahan UU ITE pada Selasa 30 Agustus 2016.
Arah perubahan UU ITE dapat dikatakan setengah hati karena dari awal pemerintah memang
memiliki banyak kepentingan terutama ada upaya yang ditujukan untuk melegitimasi kepentingan
pemerintah agar sikap kritis masyarakat Indonesia dikekang dengan menambahkan kewenangankewenangan baru Pemerintah. Semua revisi lebih banyak memberikan kewenangan-kewenangan
baru kepada pemerintah.

7.5.

Kebijakan dan Implementasi Hak Saksi dan Korban di Indonesia

1. Dari segi implementasi perlindungan saksi korban, secara nasional, perkembangan di 2016 yang
terlihat berada dalam lingkup kewenangan LPSK. Tidak ada satupun catatan secara nasional
terkait implementasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia selain yang dilakukan oleh LPSK.
ICJR masih mendorong lembaga-lembaga yang memiliki mandat perlindungan saksi dan korban
untuk melaporkan dan mengintegrasikan data-data perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
Dari sisi regulasi diperlukan beberapa revisi terutama PP No. 44 Tahun 2009 dan Keputusan
Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
2. Praktik pemberian restitusi cukup jamak dipraktikkan dan umumnya dilakukan baik dari sisi
korban kejahatan, jaksa penuntut umum ataupun difasilitasi melalui LPSK. Selama 2016, restitusi
yang telah berhasil difasilitasi oleh LPSK adalah sebanyak 152 kasus dengan total restitusi yang
sebesar Rp. 3,205,229,396. Namun dikarenakan ketidakmampuan para pelaku untuk membayar
restitusi, permohonan restitusi yang dapat dieksekusi pada 2016 hanya sebesar Rp.
1.008.634.000.
3. Pada 2016 seharusnya merupakan momen penting dalam hal implementasi hak-hak korban
korban terorisme. Indonesia pada dasarnya sudah lebih siap untuk merespon penanganan korban
dan hak–hak korban kejahatan terorisme idealnya juga telah dapat diimplementasikan dengan
baik. Dalam kasus serangan terorisme di Sarinah-Thamrin yang terjadi pada awal 2016, hak – hak
kompensasi korban terorisme malah diabaikan meski para Korban sudah mengajukan
permohonan Kompensasi secara resmi.
4. Pada 2016, beberapa institusi penegak hukum masih menemukan beberapa persoalan terakit
dengan implementasi Justice Collaborator (JC) yang mencakup persyaratan JC, prosedur
pengajuan, lembaga yang menetapkan status JC maupun dalam hal perlindungan dan reward bagi
JC. Meski menemui banyak persoalan, namun jika dilihat dari data pemberian status JC di
beberapa Intitusi, instrumen JC masih diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu
aparat penegak hukum. Persoalan ini juga memicu perbedaan cara pandang tentang JC, terutama
perbedaan memahami peran JC diantara Jaksa Penuntut Umum dengan Pengadilan. Untuk
mengatasi perbedaan cara pandang ini, institusi penegak hukum perlu untuk duduk bersama
untuk menyamakan persepsi tentang peran JC dalam penegakkan hukum pidana.
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5. Meskipun whistle blower merupakan salah satu pendukung penitng dalam penegakan hukum
pidana, namun perlindungan terhadap WB kurang mendapatkan perhatian yang serius sepanjang
2016. Dari sisi kebijakan belum ada regulasi baru yang memberikan proteksi lebih kuat paska
revisi UU Perlindungan saksi dan Korban, UU No 31 tahun 2014. Pada 2016 ini juga terjadi
peningkatan orang–orang yang menerima status WB. Pada 2016, LPSK telah memberikan
perlindungan terhadap telah memberikan perlindungan kepada 36 orang yang berstatus WB
terkait berbagai kasus tindak pidana seperti korupsi, penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain.
6. Sepanjang 2016, juga terjadi peningkatan terhadap akses layanan rehabilitasi bagi korban tindak
pidana, terutama untuk anak korban kejahatan, korban pelanggaran HAM berat, dan korban
terorisme. Layanan rehabilitasi ini difokuskan kepada layanan dalam bentuk bantuan medis,
psikologis, maupun psikososial.
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