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Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi
pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan
kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia
memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga
di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna
kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.
Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan
mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia
menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel
Klik taut berikut ini http://bit.ly/15untukkeadilan
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Pengantar

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 ketiga 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 2017.
Pada 2017, ICJR mengamati situasi umum reformasi hukum di sektor pidana pada 2017 melalui tiga tema
besar, yaitu mengenai reformasi kebijakan kriminal yang ditandaoi munculnya pembaharuan hukum pidana
materil yang tergambar dari munculnya berbagai jenis rancangan undang-undang dalam sektor pidana
pada 2017. Kemudian yang kedua mengenai reformasi sistem peradilan pidana yang ditandai juga dengan
munculnya berbagai jenis upaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia secara khusus dan
pembaharuan sistem peradilan pidana secara umum. Tak lupa juga ICJR memberikan perhatian kepada
perkembangan situasi Lapas dan Rutan di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem
peradilan pidana terpadu.
Laporan ini disusun secara tematik – sesuai misi yang diusung oleh ICJR – dan dilengkapi dengan
rekomendasi untuk mendukung terlaksananya proses reformasi hukum di sektor pidana yang menghormati
Hak Asasi Manusia.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Anggara
Direktur Eksekutif
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Bab I
Catatan dan Rekomendasi atas Reformasi Kebijakan Kriminal
1.1 Upaya Mengekang Kebebasan Berekspresi dan Kebijakan Kriminal
Pada 2017, situasi kebebasan berekspresi di Indonesia masih menunjukkan masa suram. Setidanya ada 49
kasus di 2017 yang dilaporkan dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.1 Disahkannya
UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
tidak membawa angin segar bagi upaya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ranah internet.
Laporan dari Freedom House juga menunjukkan bahwa sejak 2011, posisi Indonesia dalam kebebasan
internet tidak pernah menjadi lebih baik. Saat ini, posisi Indonesia berada pada skor 47 dari 65 negara2 dan
berstatus partly free.3
ICJR juga mencermati penggunaan pasal – pasal penyebaran komunisme yang diterapkan dalam kasus Heri
Budiawan atau dikenal sebagai Budi Pego yang diadili di PN Bayuwangi dan diputus 10 bulan penjara.4
Dalam pengamatan ICJR, ini adalah kasus pertama yang diadili berdasarkan ketentuan Pasal 107a UU No 27
Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP terkait dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Sebelum
Adlun Fikri, aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Maluku Utara juga sempat ditangkap
karena dugaan pelanggaran UU Anti Komunisme ini.5

Pasal 107 a
Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media
apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala
bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

ICJR juga mengamati penggunaan ketentuan – ketentuan makar. Kasus – kasus pidana terkait tuduhan
makar yang umumnya terjadi di Papua dan Maluku juga terjadi di Jakarta. Polisi menangkap 5 orang
dengan tuduhan permufakatan untuk melakukan makar.6 Selain di Jakarta, seorang jurnalis televisi di

1

id.safenetvoice.org, Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE (diambil dari data kasus 2017),
http://id.safenetvoice.org/daftarkasus/, diakses pada 27 Februari 2018
2
Freedom House, Freedom on the Net 2017, Table of Country Scores,https://freedomhouse.org/report/tablecountry-scores-fotn-2017, diakses pada 27 Februari 2018
3
Freedom House, Freedom on the Net 2017 Indonesia
Country Profile, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/Indonesia, diakses pada 27 Februari 2018
4
Ika Ningtyas, Dianggap Sebarkan Komunisme, Aktivis Lingkungan Divonis 10 Bulan,
https://nasional.tempo.co/read/1053301/dianggap-sebarkan-komunisme-aktivis-lingkungan-divonis-10bulan, diakses pada 27 Februari 2018
5
Harry Siswono, Gara-gara Kaos Pecinta Kopi Indonesia, Dua Aktivis Ditangkap,
https://www.viva.co.id/berita/nasional/770851-gara-gara-kaos-pecinta-kopi-indonesia-dua-aktivis-ditangkap,
diakses pada 27 Februari 2018
6
Sania Mashabi, Ditangkap terkait makar, sekjen FUI dan 4 orang jadi tersangka,
https://www.merdeka.com/peristiwa/ditangkap-terkait-makar-sekjen-fui-dan-4-orang-jadi-tersangka.html,
diakses pada 27 Februari 2018
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Manado juga ditangkap dengan tuduhan makar. Ia ditangkap dengan tuduhan pemufakatan jahat dan
tindakan makar terkait dengan upaya mendeklarasikan referendum Minahasa.7
Kasus makar juga sempat menimpa kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dalam persidangan di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Mahful Muis Tumanurung, Ahmad Mussadeq alias Abdus Salam, dan
Andri Cahya – pimpinan Gafatar – dihadapkan ke Pengadilan dengan tuduhan melakukan makar selain
tuduhan penodaan Agama.8 Empat mahasiswa Papua yang ditangkap pada akhir 2016 juga diadili di PN
Manado dengan tuduhan makar.9 Empat mahasiswa yang ditahan dan dijadikan tersangka dengan pasal
makar itu adalah Hiskia Meage yang merupakan salah satu pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB),
Wiliam, Emanuel dan Panus.

Pasal 104
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
Pasal 106
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 107
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun

Pada masa pilkada di Jakarta, kasus persekusi yang didasarkan pada tuduhan penodaan agama mulai
memuncak. Bermula dari kasus Ahok, mantan Gubernur Jakarta, yang dituduh melakukan penodaan agama
karena pidatonya di kepulauan seribu menjadi penanda maraknya persekusi terhadap orang – orang atau
kelompok masyarakat yang dituduh menodai agama. Ahok sendiri pada 9 Mei 2017 dinyatakan bersalah
oleh PN Jakarta Utara dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara selama 2 tahun.10
Safenet sendiri mencatat telah terjadi 47 kasus persekusi sepanjang 2017, terhadap akun-akun media sosial
yang dituding menghina agama atau ulama di media sosial.11 Sedangkan data Catatan Akhir Tahun LBH
7

8

9

Tempo.co, Polisi Tangkap Jurnalis Televisi di Manado dengan Tuduhan Makar,
https://nasional.tempo.co/read/881203/polisi-tangkap-jurnalis-televisi-di-manado-dengan-tuduhan-makar,
diakses pada 27 Februari 2018
Lutfy Mairizal Putra, Mantan Petinggi Gafatar Bantah Melakukan Makar,

https://nasional.kompas.com/read/2017/02/16/22551471/mantan.petinggi.gafatar.banta
h.melakukan.makar, diakses pada 27 Februari 2017

Tanpa Nama, Empat mahasiswa Papua dibidik pasal makar di Manado,
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38730151, diakses pada 27 Februari 2018
10
Tanpa Nama, Kronik Ahok di Pilgub DKI: Pemicu Kontroversi yang Berakhir di Jeruji,,
https://kumparan.com/@kumparannews/kronik-ahok-di-pilgub-dki-pemicu-kontroversi-yang-berakhir-dijeruji, diakses pada 27 Februari 2018
11
Ursula Florene, 47 kasus persekusi daring terjadi selama 2017,
https://www.rappler.com/indonesia/berita/171217-kasus-persekusi-daring, diakses pada 27 Februari 2018
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Jakarta 2017 mencatat bahwa sepanjang 2017 terjadi lebih dari 50 kasus persekusi setelah putusan kasus
Ahok12 Modus yang dilakukan untuk melakukan persekusi dibagikan melalui media sosial terutama melalui
facebook fanpage. Instruksi untuk melakukan persekusi dibagikan melalui media sosial dan pesan instan
dengan mencantumkan identitas, foto, dan alamat kantor/rumah. Lalu terjadi pengepungan oleh massa
yang ditindaklanjuti dengan melaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pelanggaran Pasal 156 a KUHP dan
Pasal 28 ayat (2) UU ITE.13 Salah seorang anak berusia 15 tahun juga telah menjadi korban persekusi. Dalam
video yang beredar luas di internet, anak ini dituduh oleh massa - yang berafiliasi dengan Front Pembela
Islam - telah menghina Islam dan ulama. Beberapa orang melakukan tindak kekerasan terhadap anak
tersebut dan ia dipaksa untuk meminta maaf karena perbuatannya yang dianggap menodai Islam.14

Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka
umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama
yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Menariknya pada 2017, Badan Pusat Statistik - sebuah lembaga pemerintah – merilis indeks demokrasi
Indonesia. Indeks demokrasi ini diukur secara statistik untuk mengukur tingkat kemajuan demokrasi
Indonesia. Indeks ini dihitung dari tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hal-hak politik, juga lembaga
demokrasi. Ketiga aspek itu terdiri atas 11 variabel dan 28 indikator. Dalam rilisnya, BPS menilai bahwa
indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan.15 Hal ini juga diamini oleh Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dimana aspek kebebasan sipil menjadi masalah paling besar.16
Meski melakukan penilaian terhadap apa yang terjadi di 2016, penurunan indeks demokrasi yang
dinyatakan oleh pemerintah merupakan peringatan dini tentang upaya pemenuhan, perlindungan, dan
pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
ICJR memandang, ketentuan – ketentuan pidana terkait dengan anti komunisme, makar, dan penodaan
agama di KUHP dan UU ITE menjadi salah satu tantangan dalam upaya perlindungan kebebasan sipil dan
politik. ICJR juga mencatat, ketentuan pasal penodaan agama (Pasal 156a KUHP) telah dua kali diuji di
Mahkamah Konstitusi (Lihat Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, tertanggal 19 April 2010 dan Putusan
12

LBH Jakarta, Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2017: Redupnya Api Reformasi, LBH Jakarta, Jakarta, 2018, hal.
106
13
Damar Juniarto, Hati-Hati Terciduk Kasus Persekusi, http://id.safenetvoice.org/2017/11/hati-hati-tercidukkasus-persekusi/, diakses pada 27 Februari 2018
14
Eka Santhika, Bocah 15 Tahun Diduga Jadi Korban Persekusi Pendukung FPI,
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170601172054-185-218751/bocah-15-tahun-diduga-jadikorban-persekusi-pendukung-fpi, diakses pada 27 Februari 2018
15
Tempo.co, BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Menurun , https://nasional.tempo.co/read/909245/bps-indeksdemokrasi-indonesia-menurun, diakses pada 27 Februari 2018
16
Abba Gabrillin, Kebebasan Sipil Masih Jadi Masalah dalam Indeks Demokrasi Indonesia,
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/18524511/kebebasan-sipil-masih-jadi-masalah-dalamindeks-demokrasi-indonesia, diakses pada 27 Februari 2018
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MK Nomor 84/PUU-X/2012 tertanggal 19 September 2013) dan keduanya ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi.
Namun begitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat berkeinginan untuk menguji
ketentuan Pasal 156 a KUHP.17 Namun keinginan ini sepertinya tidak berlanjut dan sikap fraksi PDIP di DPR
terkait pembahasan R KUHP adalah abstain.18
Ketentuan pasal – pasal makar juga diuji oleh ICJR di Mahkamah Konstitusi19, namun upaya ini kandas
karena Mahkamah Konstitusi menganggap keberadaan pasal – pasal makar diperlukan dan bersesuaian
dengan Konstitusi.20
Atas hal tersebut terkait dengan situasi kebebasan berekspresis di Indonesia, maka Institute for Crimnal
Justice Reform merekomendasi hal-hal berikut:
Rekomendasi 1.1 Upaya Mengekang Kebebasan Berekspresi dan Kebijakan Kriminal

1. ICJR meminta agar pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan pencabutan pasal – pasal
anti komunisme dalam KUHP dan Rancangan KUHP
2. ICJR mendorong pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum yang efektif terkait
propaganda kebencian dan memastikan agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi
3. ICJR meminta pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan mengganti frasa makar menjadi
serangan dalam KHUP dan Rancangan KUHP
4. ICJR meminta pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan mencabut ketentuan penodaan
agama dalam KUHP dan Rancangan KUHP
5. ICJR meminta pemerintah dan DPR untuk merekodifikasi ketentuan penghinaan dalam satu
peraturan dan menghilangkan pidana penjara dalam ketentuan penghinaan dalam Rancangan
KUHP

17

Nabila Tashandra, PDI-P Pertimbangkan Uji Materi Pasal yang Jerat Ahok,
https://nasional.kompas.com/read/2017/05/13/11554511/pdip.pertimbangkan.uji.materi.pasal.yang.jerat.ahok, diakses pada 27 Februari 2018
18
Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Daftar Isian Masalah (DIM) Rancangan KUHP,
http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/11/4.-DIM-Pasal-328-406.docx, diakses pada 27
Februari 2018
19
ICJR, Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia,
http://icjr.or.id/mengembalikan-makna-makar-dalam-hukum-pidana-indonesia/, diakses pada 27 Februari
2018
20
Hakim Konsitutsi menyatakan bahwa pemaknaan makar yang hanya sebatas pada “serangan” akan
menimbulkan ketidakpastian hukum, karena aparat penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum
terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar apabila orang yang bersangkutan telah
melakukan “serangan” dan telah nyata timbul korban dalam Putusan Mahkamah Konstutusi No 7/PUUXV/2017, hal. 56, diakses pada 27 Februari 2018 melalui
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/7_PUU-XV_2017.pdf
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1.2 Persekusi dan Upaya Intervensi terhadap Ruang Privat
1.2.1 Persekusi di Ruang Privat
Tahun 2017 diwarnai dengan beberapa upaya intervensi negara dan beberapa pihak dalam ranah privat
warga negara. Sepanjang 2017 banyak ditemukan kasus main hakim sendiri warga yang dilatarbelakangi
oleh tindakan yang dianggap asusila oleh kalangan masyarakat, masyarakat melalui berbagai tindakannya
berbuat sewenang-wenang untuk mengatasi permasalahan asusila. Berdasarkan hasil pantauan media oleh
ICJR, sepanjang 2017 terjadi setidaknya 14 kasus tindakan main hakim sendiri oleh warga dalam ranah
kesusilaan. Keempatbelas kasus tersebut dilakukan oleh warga sekitar tanpa wewenang apapun, karena
perbuatan yang dilakukan terjadi di ranah privat, melibatkan pasangan dewasa dan tidak dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan dan tidak ada ketentuan pidana yang dapat dijerat.
Tabel 1.1 Daftar Kasus Main Hakim Sendiri dihimpun berdasarkan hasil monitoring ICJR
No Waktu
Tempat
Keterangan Kejadian
1
7/10/2017
Jakarta
Ada informasi warga mengenai tempat prostitusi gay

2

21/05/2017

Jakarta

3

25/07/2017

Cirebon

4

21/08/2017

Riau

5

14/11/2017

Ponorogo, Jatim

6

24/01/2017

Pare-pare

7

19/01/2017

Tangerang

8

1/11/2017

Pemenang

9

11/03/2017

Tuban

10

13/11/2017

Cikupa, Tangerang

11

4/12/2017

Aceh

Tertangkap 7 orang karyawan dan 51 pelaku dengan
jerat UU Pornografi
Ruko di Jakarta Utara digrebek oleh aparat tertangkap
144 gay, foto disebar
Polres Cirebon masuk ke dalam kos-kosan dengan
dalih razia dan mendapati belasan pasangan, foto
disebar
Warga mengintip kamar kos-kosan diketahui
perempuannya sedang menggunakan celana pendek,
kemudian warga mengusir
Diarak oleh warga pasangan selingkuh warga
menyatakan sudah berkali-kali mendapati pasangan
tersebut berkumpul
Pelajar SMP mesum di Pare-pare di rumah kosong
digrebek oleh warga
Pasangan sudah dicurigai oleh warga kemudian warga
beramai-ramai mendatangi rumah kontrakan dan
mendapati pasangan sedang melakukan hubungan
seks
Warga sudah lama mengintai karena pihak laki-laki
sudah berulang kali berkunjung ke rumah pihak
perempuan, warga langsung mendobrak
Seorang pria digrebek dan diarak karena didapati
sedang di dalam rumah seorang janda, yang diarak
dalam keadaan tidak mengenakan pakaian
Warga grebek pasangan yang diduga mesum,
kemudian ditelanjangi dan diarak
Seorang suami melaporkan istri yang berselingkuh
kepada Kepala Dusun, kemudian perangkat kampung
menggrebek istrinya tersebut dengan pasangannya
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12

28/07/2017

Lhoksemawe

13

25/09/2017

Jambi

14

18/06/2017

Tanjung Pinang

tengah berdua di sebuah kamar di sebuah kafe,
kemudian keduanya digiring ke Kantor Datok Tanah
Terban
Warga mendapati seorang perempuan memasukkan
laki-laki yang bukan muhrim nya ke dalam rumah,
warga kemudian menunggu hingga 2 jam dan akhirnya
melaporkan kepada kepala dusun dan warga pun
melakukan penggerebekan serta menginterogarsi
keduanya
Warga grebek sebuah rumah kontrakan di Jambi dan
mendapati ada pasangan bukan muhrim di dalamnya,
kemudian orang tua pihak perempuan dihadirkan ke
lokasi
Warga RT dan RW menggrebek sebuah rumah karena
mencurigai adanya pasangan luar kawin di dalam
rumah tersebut, warga emosi dan nyaris mengarak
pasangan tersebut

ICJR berpendapat bahwa maraknya kasus main hakim sendiri tidak akan terlepas dari upaya menghadirkan
wacana supremasi moral akibat munculnya tendensi agama imbas dari dinamika perpolitikan yang terjadi.
Fakta ini kembali mengingatkan kita pentingnya mengatur norma kesusilaan secara hati-hati, jangan sampai
pengaturan tindak pidana menjadi eksesif tidak hanya untuk mengatasi permasalahan kejahatan, namun
digunakan sebagai pengontrol masalah moral masyarakat yang tidak relevan untuk dilindungi. Hukum
pidana seharusnya bersifat ultimum remedium.
1.2.2 Upaya Mengatur Ruang Privat dalam Hukum Pidana
1.2.2.1 Mendorong Perluasan Zina dalam KUHP
Permohonan judicial review untuk memperluas kriminalisasi Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diajukan oleh 12
pemohon individual yang diwakilkan oleh tim advokat yang menamai diri sebagai “Tim Advokasi untuk
Indonesia Beradab”. Permohonan diajukan pada April 2016 atas dasar pandangan pemohon yang merasa
dirugikan akibat adanya seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama
jenis yang semakin marak terjadi di Indonesia21.
Menurut pemohon, 2 alasan utama pengajuan permohonan uji materil ini adalah alasan Ketahanan
Keluarga dan Perlindungan terhadap Nilai-nilai agama di Indonesia. Menurut pemohon, ketentuan pasal
dalam KUHP yang diuji tersebut tidak mampu menangani perkembangan kejahatan yang sekarang terjadi
yang menimbulan keresahan bagi pemohon dan anggota keluarga pemohon. Menurutnya, Di Indonesia
terjadi kekosongan hukum karena tidak ada pasal yang mengkriminalisasi praktik perkosaan laki-laki
terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, anak terhadap anak, maupun cabul antara dewasa
dengan dewasa.
Salah satu pemohon dalam permohonan juga menyatakan bahwa liberalisme dan sekularisme yang dibawa
oleh kampanye kebebasan seksual saat ini, memandang remeh perzinaan dan secara masif berupaya
21

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU-XIV/2016, hal. 12.
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melegalisasi perbuatan cabul sesama jenis adalah telah mencapai titik pemikiran yang mengancam
keutuhan NKRI22, bahwa maraknya kegiatan perzinahan, perkosaan dan pencabulan sesama jeniss
disebabkan tidak adanya kejelasan hukum yang mengatur perzinaan, pemerkosaan dan larangan yang jelas
tentang perilaku seks menyimpang yakni cabul sesama jenis.
Menurut pemohon, berlakunya Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP ternyata menimbulkan hilangnya
rasa aman, dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia serta ancaman atas generasi penerus Indonesia atas
maraknya zina, seks bebas, prostitusi, perkosaaan dan cabul sesama jenis telah nyata memberikan
ancaman kepada para Pemohon pada khususnya, keluarga Pemohon maupun kepada seluruh bangsa
Indonesia. Pemohon meminta agar ketentuan Pasal 284 tidak hanya bagi pasangan yang terlibat dalam
perkawinan, namun untuk setiap bentuk perzinahan baik di luar maupun di dalam perkawinan, untuk Pasal
285, pemohon meminta agar pasal tersebut diubah, tidak hanya untuk laki-laki terhadap perempuan dan
Pasal 292 tidak hanya untuk korban dibawah umur.
Pasal 284
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1.
a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa
pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27
BW berlaku baginya
2.

a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang
turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui
olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi
mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau
pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum
diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur
menjadi tetap.

Pasal 285
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan
dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun.

22

Ibid, hal 15.
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Pasal 292
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya
atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Pada 14 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang
pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam
putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan alasan sudah jelas diatur dalam KUHP.
ICJR melihat bahwa kewenangan MK adalah sebagai negative legislator dan bukan dalam pemahaman
sebagai pembentuk undang-undang atau positive legislator. Ketika menyangkut norma hukum pidana, MK
dituntut untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana.
1.2.2.2 RKUHP: Pintu Masuk Negara Mengatur Ruang Privat
Upaya untuk mengatur moralitas melalui hukum pidana tidak hanya ditempuh dari segi yudikatif seperti
permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pembahasan RKUHP juga muncul
pembahasan untuk memeperluas definsi zinah, yang dapat menjerat semua bentuk hubungan seksual di
luar perkawinan. Beberapa pasal lainnya dalam RKUHP pun juga mengatur tentang moralitas yang rentan
overkriminalisasi.
Pasal 484 RKUHP mengenai Zina yang didorong Pemerintah memberikan potensi yang luar biasa akan
terjadinya overkriminalisasi, salah satunya bagi zina yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat hubungan
suami istri. Ancaman pidana sampai 5 tahun. Pasal 488 mengenai Hidup Bersama merupakan tindak
pidana yang eksesif dan juga berpotensi overkriminalisasi. Pasal 470 – 490 mengenai Pornografi memiliki
rumusan yang 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, serta potensi overkriminalisasi.
Bahaya overkriminalisasi juga ditunjukkan dengan adanya Pasal 481 dan Pasal 483 Rancagan KUHP yang
mempidanakan orang yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan (yang juga dikenal dengan alat
kontrasepsi) tanpa diminta. Hal ini jelas akan berdampak bagi upaya penanggulangan penyebaran Penyakit
Menular Seksual (PMS) dan HIV-AIDS.
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 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 overkriminalsisasi.23

23

ICJR, Makin Menguatnya Intervensi Negara Dalam Pasal-Pasal Kesusilaan di KUHP, icjr.or.id/makinmenguatnya-intervensi-negara-dalam-pasal-pasal-kesusilaan-di-kuhp, diakses 12 Februari 2018
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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. Overcriminalisasi, khususnya
penyimpanan pornografi secara privat.24
Tindak pidana alat kontrasepsi pasal 481 dan 483, Cenderung overkriminalsisasi karena dapat mempidana
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.25
Hal-hal ini menunjukkan intervensi negara yang terlalu berlebihan kedalam kehidupan privat warga negara.
Rumusan tindak pidana Kesusilaan diatas harus dipertimbangkan secara hati-hati karena berpotensi
mengancam hak privat dan malahan gagal memberi jaminan perlindungan bagi kelompok rentan,
khususnya anak, perempuan dan masyarakat adat.
Rekomendasi 1.2 Upaya Mengatur Ruang Privat dalam Hukum Pidana

1. ICJR meminta agar pemerintah dan DPR untuk segera mencabut pasal perluasan zina dalam bab
kesusilaan yang berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dalam Rancangan KUHP
2. ICJR meminta agar pemerintah tegas dalam menanggapi maraknya kasus main hakim sendiri,
sebagai bentuk hadirnya negara dalam permasalahan pidana yang dihadapi masyarakat
3. ICJR meminta agar pemerintah dan DPR tegas dalam perumusan tindak pidana kesusilaan dalam
Rancangan KUHP, hukum pidana harus difungsikan kepada hakikatnya sebagai ultimum
remedium, yaitu upaya terakhir, jangan sampai pemidanaan justru mendorong diskriminasi
terhadap kelompok tertentu dan menghambat perlindungan negara terhadap kelompokkelompok rentan di masyarakat

1.3 Tiga Tahun Pasca Pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh
Melihat proses Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-bangsa siklus ke-2 dan jawaban
defensif Indonesia terhadap perhatian masyarakat nasional dan internasional bagi pemberlakuan Qanun
Jinayat, menunjukkan bahwa Indonesia enggan untuk menerima kenyataan situasi HAM di Aceh yang
menjadi perhatian orang banyak.
Walaupun pada UPR siklus ke-3 tahun 2017 isu Qanun Jinayat hanya diangkat di dalam laporan paralel dari
Lembaga Swadaya Masyarakat, bukan rekomendasi negara-negara, ada titik terang dari langkah Indonesia
dalam mendukung beberapa rekomendasi yang secara alamiah menentang keberadaan Qanun Jinayat.
Rekomendasi yang dimaksud adalah mengenai kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan juga
komitmen politiknya untuk mempertimbangkan ratifikasi Protokol Opsional Konvensi menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
(OP CAT). Ketiga hal utama diataslah merupakan akar dan jawaban dari ketidaksetujuan dan keprihatinan
24
25

Ibid.
Ibid.
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masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun Jinayat yang melegalkan corporal punishment, (hukuman
cambuk).26
Berdasarkan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung, Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama di provinsi
Aceh menangani 295 kasus dengan jumlah kasus terbanyak adalah maisir (judi) sebanyak 120 kasus dan
ikhtilath (perbuatan bermesraan) sebanyak 69 kasus27. Berikut tabel kasus yang ditangani Mahkamah
Syar’iyah di provinsi Aceh
Tabel 1.2 Daftar Kasus di Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh
No Klasifikasi
Sisa 2016
Masuk 2017 Jumlah
Beban
1
Maisir
2
120
122
2
Ikhtilath
1
69
70
3
Zina
0
28
28
4
Pelecehan Seksual
2
27
29
5
Khamar
0
23
23
6
Khalwat
2
20
22
7
Pemerkosaan
2
6
8
8
Liwath
0
2
2
Jumlah
9
295
304

Putus 2017

Sisa 2017

113
64
24
24
19
21
7
2
274

9
6
4
5
4
1
1
0
30

Berdasarkan keterangan Mahkamah Agung, jumlah keterangan perkara jinayat yang diterima mahkamah
syar’iyah tingkat pertama tahun 2017 meningkat 8,95% dibandingkan tahun 2016 dengan jumlah perkara
yang diterima sebanyak 298 perkara.
Salah satu kasus yang mendapat banyak perhatian dari dunia internasional adalah kasus cambuk yang
dilakukan terhadap pelaku liwath atau homoseksual. Pada Mei 2017, sepasang gay dicambuk sebanyak 83
kali di depan Masjid Syuhada Lamgugop Syiah Kuala, Banda Aceh. Pasangan gay tersebut adalah pasangan
gay pertama yang dikenai hukuman cambuk di Aceh. Tak ayal, pelaksanaan hukuman cambuk ini menuai
protes dari kalangan internasional, khususnya dari berbagai organisasi hak asasi manusia28. Kontroversi
hukuman cambuk tidak hanya digaungkan organisasi Hak Asasi Manusia, namun juga pemerintah pusat,
Sebelumnya pada November 2016 secara tegas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta
pemerintah Aceh untuk mengevaluasi penerapan Qanun di Aceh, salah satunya Qanun Jinayat.
26

ICJR, 3 Tahun Qanun Jinayat Aceh dan Update Komitmen Politik Indonesia dalam Universal Periodic Review
(UPR) dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), http://icjr.or.id/3-tahun-qanun-jinayat-aceh-danupdate-komitmen-politik-indonesia-dalam-universal-periodic-review-upr-dari-badan-perserikatan-bangsabangsa-pbb/ , diakses 12 Februari 2018
27
Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2017, Mahkamah Agung, Jakarta, 2017, hal. 56
28
Amnesty Internasional menerbitkan siaran persnya terkait dengan penolakan adanya pelaksanaan hukuman
cambuk ini yang menyebut bahwa hukuman cambuk termasuk ke dalam penghukuman yang sewenangwenang, tidak manusiawi dan merendahkan dapat dilihat Amnesty International, Indonesia: Revoke the
caning sentence of gay men in Aceh, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/indonesia-revokethe-caning-sentence-of-gay-men-in-aceh/ Human Right Watch juga menyatakan hal yang sama, bahwa
cambuk merupakan salah satu bentuk penyiksaan dalam hukum internasional, pada April 2016, Pelapor
Khusus PBB juga menngkritik proses penegakan hukum syariah di Aceh yang penuh kekerasan yang dapat
dilihat Human Right Watch, Indonesia: Stop Public Flogging of Gay Me,
https://www.hrw.org/news/2017/05/19/indonesia-stop-public-flogging-gay-men, diakses pada 14 Februari
2018
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kementerian Dalam Negeri sudah memperigatkan Pemerintah Provinisi Aceh untuk mempertimbangkan
kembali Qanun Jinayat tersebut karena bertentangan dengan beberapa UU, bahkan mendagri secara tegas
mengirimkan surat dengan nomor 188.34/1655/SJ kepada Gubernur Aceh yang memaparkan 58 poin
dalam Qanun Jinayat yang bertentangan dengan berbagai UU29, mendagri dalam kesimpulannya meminta
agar gubernur Aceh menyesuaikan Qanun Jinayat dengan peraturan perundang-undangan nasional.
Pemberlakuan hukuman cambuk ternyata juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pada Juli
2017, Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah
untuk membicarakan hal ini di Kompleks Istana Kepresidenan. Presiden meminta kepada pemerintah Aceh
untuk melaksanakan hukuman cambuk tidak di depan umum, praktik tersebut menuai kontroversi di
kalangan investor. Nova, wakil gubernur Aceh, mengatakan, pelaksanaan hukuman cambuk kerap
diviralkan hingga mempengaruhi para investor yang hendak menanamkan modalnya. Jika sudah begitu,
penjelasan dari pemerintah pun seolah tak ada artinya untuk mengembalikan minat mereka30. Presiden
Jokowi berharap Pemerintah Provinsi Aceh bekerja keras untuk mendongkrak laju investasi. Sebab,
pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada kuartal I hanya sebesar 2,8 persen atau berada di bawah
ekonomi nasional yang tumbuh 5,01 persen, sedangkan pengangguran terbuka di Aceh mencapai 7,3
persen.
Rekomendasi 1.3 Tiga Tahun Pasca Pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh
Bagaimana pun juga pelaksanaannya, baik tertutup ataupun terbuka, hukuman cambuk menurut ICJR
adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Corporal punishment sudah tidak lagi memiliki tempat di negara
yang beradap, terlebih lagi secara jelas Qanun bertentangan dengan UU diatasnya yang membuatnya
tidak sah, karena secara jelas pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-undangan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan
perundang-undangan di atasnya.
1. ICJR mendorong pemerintah pusat mendesak pemerintah Aceh untuk segera mencabut Qanun
Jinayat. Satu-satunya cara efektif untuk membatalkan Perda tersebut adalah dengan memaksa
Pemerintah Aceh membatalkan perda tersebut, karena berdasarkan Putusan MK Nomor
56/PUU-XIV/2016 Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kewenangan mencabut perda
2. ICJR meminta pemerintah untuk menghentikan penerapan hukuman cambuk di Aceh yang tidak
hanya melanggar hak asasi manusia namun juga telah nyata berdampak pada masa depan Aceh,
khususnya dalam segi pertumbuhan ekonomi Aceh.
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ICJR mencatat bahwa terdapat beberapa pertentangan Qanun dengan peraturan perundang-undangan,
salah satunya Qanun Jinayat bertentangan dengan (a) UUD 1945 pasal 28G ayat (1), (b) UU No. 39 tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (c) UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan
politik, [8] (d) Undang-Undang No 5 Tahun 1998 pasal 1 dan 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
(CAT), dan (e) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
30
Ameidyo Daud, Demi Investasi Aceh, Jokowi Minta Hukuman Cambuk digelar Tertutup,
https://katadata.co.id/berita/2017/07/11/demi-investasi-aceh-jokowi-minta-hukuman-cambuk-digelartertutup, diakses pada 14 Februari 2018.

20

1.4 Permohonan Constitutional Review Pasal Makar di dalam KUHP dan Pembahasannya di dalam RKUHP
Pasal Makar (berasal dari kata Aanslag) berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie
(WvSNI) yang diberlakukan 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. Pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi
pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Pasal-pasal Aanslag yang berasal dari Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch Indie (WvSNI) tersebut belum pernah diubah sekalipun oleh Pemerintah Indonesia
setelah diberlakukannya.31
“Aanslag” yang merupakan frase penting dalam pasal-pasal yang diuji ini banyak diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia sebagai kata “Makar”. Masalah utamanya adalah KUHP tidak memberikan definisi atas
kata Aanslag. 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”.
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 tidak dapat
dijerat dengan hukum tersebut secara sewenang-wenang diluar tujuan dari pengaturannya.
Pada 2017, ICJR mengajukan permohonan judicial review kepada MK atas pasal-pasal yang memuat kata
“makar” yaitu Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-udang No.1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum Pidana (KUHP). ICJR dalam petitum meminta MK untuk memutuskan pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang apabila
frasa “makar” tidak dimaknai sama seperti aanslag atau “serangan”.32
Menurut ICJR, ketidakjelasan norma mengenai makar dalam KUHP telah berdampak munculnya penerapan
hukum pasal tersebut secara tidak konsisten dalam berbagai putusan, empat putusan aanslag ditafsirkan
dalam bentuk perbuatan pengibaran bendera gerakan separatis33, dalam dua putusan aanslag ditafsirkan
dalam bentuk perbuatan persiapan kemerdekaan gerakan separatis34, dalam satu putusan aanslag diartikan
sebagai orasi politik pembebasan wilayah dari NKRI35, dalam tiga putusan aaslag diartikan dengan
perbuatan ibadah di lingkungan gerakan separatis36, sedangkan dalam satu putusan lainnya aanslag

31

Supriyadi Widodo Eddyono, et. al. eds., Mengembalikan Makna “Makar” Dalam Hukum Pidana Indonesia:
Uji Materil ICJR terhadap Pasal-pasal Makar dalam KUHP di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.7/PUUXV/2017, ICJR, Jakarta, 2017, hal. 8
32
Ibid.
33
Putusan Mahkamah Agung No. 819K/PID/2003, Putusan Mahkamah Agung No. 1827K/PID/2005, Putusan
Mahkamah Agung No. 1693K/PID/2005, Putusan Mahkamah Agung No. 1889K/PID/2009
34
Putusan Mahkamah Agung No. 1694K/PID/2005, Putusan Mahkamah Agung No. 2106K/PID/2008
35
Putusan Mahkamah Agung No. 574K/PID/2008
36
Putusan MA No. 1151K/PID/2005, Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 297/Pid.B/2014/PN AMB, Putusan
Pengadilan Negeri Wamena No. 38/Pid.B/2011/PN WMN
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diartikan hanya sebatas perbuatan menjadi anggota organisasi separatis37. Atas hal tersebut lah, ICJR
meminta MK untuk membatasi pengertian makar ke dalam arti sebenarnya, yaitu “serangan”
Namun upaya pengajuan judicial review tersebut ditolak oleh MK melalui putusan 7/PUU/XV/2017. Hakim
Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemaknaan makar yang hanya sebatas pada
“serangan” akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena aparat penegak hukum baru dapat
melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar apabila orang
yang bersangkutan telah melakukan “serangan” dan telah nyata timbul korban38. Hakim konstitusi menilai
bahwa dengan mengartikan makar hanya sebatas “serangan” tanpa mengaitkannya dengan norma lain
yang mengatur makar seperti dalam Pasal 87 justru menimbulkan ketidakpastian hukum, namun secara
tidak konsisten hakim konstitusi juga menyatakan bahwa penegak hukum harus berhati-hati dalam
menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam
kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat UUD
194539, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim konstitusi pun bingung dengan pertimbangan
hukum yang mereka berikan dalam putusan tersebut.
Dalam hal Policy Development, perumusan tindak pidana Makar justru mengalami perosotan di dalam
RKUHP. RKUHP tidak menyelesaikan ketidakjelasan norma yang dimuat dalam KUHP, RKUHP tidak
menyelesaikan permasalahan definisi makar yang tidak sesuai dengan definisi asalnya. Tanpa alasan yang
mendasar RKUHP langsung mendefinisikan makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang
telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam naskah akademik,
pihak perumus RKUHP justru menyatakan bahwa rumusan tersebut merupakan salah satu bentuk
penyempurnaan40. Pengertian makar ini dimuat dalam Pasal 191 RKUHP versi 2015. Dalam pembahasan
panitia kerja, tidak ada satupun perdebatan tentang pengertian makar tersebut, panja pada September
2016 menyetujui begitu saja perumusan yang menghilangkan definisi asal makar tersebut. Perumusan yang
demikian dapat dipastikan akan mengulang praktik yang selama ini terjadi yang jelas menimbulkan
ketidakpastian hukum yang berdampak pada terlanggarnya Hak Asasi Manusia.
Rekomendasi 1.4 Permohonan Constitutional Review Pasal Makar di dalam KUHP dan Pembahasannya di
dalam RKUHP

1. ICJR meminta Pemerintah dan DPR untuk kembali melakukan pembahasan ulang mengenai
pasal-pasal makar dalam RKUHP dengan mengevaluasi putusan-putusan yang selama ini secara
tidak konsisten mengartikan makar, dan merumuskan ulang makar dengan mengembalikan
makna nya sebagai serangan.
2. ICJR mendorong rumusan dengan definisi adalah: “Serangan tersebut dapat diartikan sebagai
serangkaian tindakan atau perbuatan yang sifatnya berupa ancaman secara nyata atau yang
berdasarkan penalaran yang wajar ancaman tersebut bersifat nyata terhadap keamanan nyawa
37

Putusan Mahkamah Agung No. 961K/PID/2012
Putusan Mahakamah Konstitusi No. 7/PUU-XV/2017, hal. 156 diakses pada 14 Februari 2018 melalui
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/7_PUU-XV_2017.pdf, hlm 156.
39
Ibid., hal. 157
40
BPHN, (tanpa cover) Naskah Akademik RKUHP, BPHN, 2015, hal. 203.
38
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dan tubuh atau tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan penggalangan kekuatan
bersenjata”

1.5 Upaya Pembaruan Kebijakan Pidana 2017
1.5.1 Catatan terhadap perkembangan RKUHP
Dalam Rapat akhir Panitia Kerja (Panja) RKUHP pada 26 Januari 2017, Panja telah berhasil menyelesaikan
pembahasan seluruh rumusan pasal dalam RKUHP. Fase selanjutnya dari pembahasan tersebut adalah
menyerahkan naskah hasil pembahasan tersebut kepada akademisi untuk dilakukan proof readeing. Proses
ini dilakukan sebelum fase lanjutan dilakukan, yaitu penyerahan naskah kepada Tim Perumus dan Tim
Sinkronisasi (Timus dan Timsin) untuk mengatur kembali rumusan pasal yang ditunda penyetujuannya oleh
Panja RKUHP.
Sepanjang 2017 tidak ada pembahasan dilakukan terkait dengan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana
atau yang lebih dikenal dengan sebutan RKUHP, proses yang dilakukan sepanjang 2017 hanya proofreading.
Tindak lanjut proofreading tersebut adalah Rapat Tim Perumus pada 9-10 Oktober 2017 di Hotel Sahid
Jakarta membahas masukan yang diberikan pada proofread.
Tim pemerintah membentuk dan memanggil tim para pembaca ahli (Proof Reader) yang beranggotakan
beberapa ahli Hukum Pidana. Fungsinya adalah untuk membaca secara komprehensif, dari pasal 1 sampai
pasal penutup, agar ada semacam anotasi jika terdapat rumusan yang tidak masuk akal, tidak dimengerti
maupun yang ambigu atau multitafsir.
Proofreader yang dibentuk oleh tim pemerintah berisikan para ahli hukum pidana, yaitu Prof. Muladi, Prof
Eddy O.S Hiariej, Prof. Markus Priyo Gunanto, Prof. Romli Atmasasmita, Dr. Hanafi Amrani, Dr. Mudzakkir,
Prof. Widodo Ekatjahjana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, dan
Dahana Putra selaku Direktur Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, termasuk Sonata
Lukman dari Kejaksaan.
Ketua Panja sempat menargetkan bahwa kerja Proofreader ini selesai dalam tempo 2 bulan, yaitu sampai
tanggal 23 Juli 2017, sehingga diperkirakan 25 Juli 2017 sudah dapat dibawa ke Paripurna. Namun hasil
proofreader dari Tim Pemerintah ini ternyata molor dari yang ditargetkan Panja. Hasil proofreader tim
Pemerintah baru disampaikan pada 9 Oktober 2017. Itupun Proofreader tim Pemerintah telah selesai
menelaah Buku I namun Buku II baru sebagian selesai. Sehingga sembari menunggu penelaahan
proofreader terhadap Buku II selesai, Timus dari Panja mulai membahas Buku I hasil telaahan proofreader
tim Pemerintah pada 9 Oktober 2017 yang dihadiri berbagai pihak mulai dari Polri, Kejaksaan dan BNN.
Sedangkan untuk rapat pada 10 Oktober 2017 dibahas masukkan dari proofreading untuk dibahas oleh
Panja RKUHP sebagai bahan kerja Tim Perumus dalam merumuskan bunyi pasal.
Dalam keterangannya pada Rapat 9 Oktober 2017, Prof. Markus salah satu proofreader menyampaikan
pembagian tugas dari para proofreader, Dr. Muzakir menyisir keseluruhan pasal-pasal yang ada di dalam
KUHP ini terkait dengan bobot dari sifat berbahayanya perbuatan agar menghasil ketentuan pidana yang
lebih sistematis dan agar dapat memberikan pembobotan sanksi pidana.
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Kepada Prof. Eddy O.S Hiariej diberi tugas untuk menyisir tentang tindak pidana-tindak pidana yang
didalamnya itu memuat unsur melawan hukum. Di dalam hukum pidana merupakan sifat konstitutif dari
setiap delik, tetapi ada delik yang secara tegas mencantumkan unsur melawan hukum namun ada juga
delik yang tidak secara tegas mencantumkan unsur melawan hukum. Prof. Eddy bertugas untuk menyisir
beberapa pasal yang mana yang harus ada unsur melawan hukumnya begitu sebaliknya.
Sedangkan Prof Markus bertanggung jawab menyisir beberapa delik yang bersifat sengaja, karena dalam
buku I pasal 41 itu secara tegas dikatakan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah yang
dilakukan dengan sengaja atau karena kealfaan, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu didalam
hukum pidana bisa tercermin di dalam rumusan delik itu yang menggunakan kata kerja, namun tidak semua
delik itu dirumuskan dengan kata kerja, kadang-kadang unsur dengan sengaja itu dapat kita lihat melalui
misalnya unsur “dengan maksud”, “diketahui lebih dahulu” atau “dengan tujuan”. Prof Markus bertugas
untuk menelusuri delik-delik tersebut untuk kemudian ditentukan mana yang lebih tepat digunakan
“dengan masksud”, “diketahui lebih dahulu” atau “dengan tujuan”, hal ini diharapkan dapat memudahkan
pembuktian.
Salah satu hal menarik yang diangkat dalam masukkan dari tim proofreader adalah masukkan yang
diberikan oleh Prof. Romli Atmasasmita. Prof. Romli memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan
Pasal 2 RUU KUHP tentang hukum yang hidup di masyarakat. Menurutnya, ketentuan ini telah meletakkan
kepatutan (redelijkehieid) dan kepantasan (billijkeheid) sebagai parameter kriminalisasi suatu perbuatan
sekalipun tidak diatur di dalam undang-undang (hukum tertulis).
Dalam catatannya disebutkan bahwa norma kepatutan dan kepantasan dimaksud di dalam RUU KUHP
tersebut dipastikan adalah dari sudut penilaian (kesusilaan) masyarakat Indonesia bukan hanya di kota-kota
besar akan tetapi juga di wilayah desa sesuai dengan UU. RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Desa termasuk
wilayah hukum adat setempat.
Gagasan memasukkan ketentuan Pasal 2 RUU KUHP harus diapresiasi sebagai “terobosan” (legal
breakthrough) terhadap asas legalitas akan tetapi ia tidak dapat disebut sebagai “asas legalitas materiel”
karena penamaan ini merupakan “contradictio in terminisi” dan mencerminkan ketidakpastian hukum,
bahkan ketidakadilan dalam praktik penerapan ketentuan tersebut dalam masyarakat. Keadaan
contradictio in terminis, dilarang di dalam sistem hukum pidana yang menganut asas lex certa dan asas in
dubio pro reo dalam hukum acara pidana. Parameter tersebut akan menimbulkan kontradiksi dan
kesimpangsiuran tafsir hukum di dalam penerapannya karena tidak jelas, tidak terukur dan sangat variatif
untuk suatu perbuatan yang terancam sanksi pidana inclusif, pembatasan kemerdekaan bergerak dan
menikmati kehidupan sosial yang normal; bahkan dapat menimbulkan stigmatisasi negatif yang tidak perlu
dari sudut kemaslahatan kehidupan bermasyarakat. Dirinya menyarankan agar norma yang dimuat dalam
ayat (2) Pasal 2 RUU KUHP ditata kembali dengan mempertimbangkan asas lex certa sehingga dapat
menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Bab X Pasal 28 D ayat (1) UUD
1945.
Kontroversi mengenai pasal ini kemudian dibahas dalam pertemuan selanjutnya tanggal 10 Oktober 2017.
Rapat Tim Perumus tersebut membahas perumusan Pasal 2 ayat (1) tentang pengeculian asas legalitas
dalam RKUHP, dimana RKUHP membuka celah untuk mengkriminalisasi hukum yang hidup di masyarakat.
Ketua Panja RKUHP Benny K. Harman menyatakan bahwa adanya pasal ini akan membuat aparat penegak
hukum, khususunya jaksa dan polisi dapat bertindak seewenang-wenang. Namun tim pemerintah
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bersikeras bahwa adanya pasal ini dalam rangka memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan
keadilan, Pasal 1 untuk memenuhi kepastian hukum, sedangkan Pasal 2 untuk menjamin keadilan dimana
apabila adat istiadat menganggap suatu perbuatan melawan hukum, maka dapat dinyatakan sebagai suatu
tindak pidana. Benny K. Harman menyampaikan penolakannya bahwa ketentuan pasal ini tepat untuk
diberikan kepada hakim, sebagai upaya penemuan hukum, namun tidak untuk pihak kepolisian dan
kejaksaan. Pembahasan mengenai hal ini kemudian diputuskan untuk dipending dan akan dibawa ke rapat
kerja atau rapat paripurna yang lebih besar.
Rekomendasi 1.5.1 Catatan Perkembangan RKUHP

1. ICJR mencermati bahwa dalam proses proofreading RKUHP yang terjadi sepanjang 2017 hanya
menyertakan tim perumus (yang sebagai besar akademisi bidang hukum pidana) dan tim
proofreader yang semuanya ahli hukum pidana. Perumusan, pembahasan termasuk proses
proofreading RKUHP mutlak harus melibatkan semua ahli berbagai bidang, tidak hanya hukum,
karena salah satu semangat yang dibawa oleh perubahan KUHP adalah rekodifikasi dan unfikasi
hukum, reformasi hukum pidana yang komprehensif mutlak memerlukan ahli di berbagai bidan,
tidak hanya pidana.
2. ICJR mendorong pemerintah untuk mengadakan dialog multipihak untuk merencanakan arah
dan strategi pembaharuan hukum pidana.

1.5.2 Merumuskan Definisi Terorisme dalam Revisi UU Terorisme41
Salah satu isu dalam pemberantasan terorisme adalah mengenai definisi dari apa sebenarnya terorisme itu.
Pemberantasan terorisme dipandang penting untuk negara dalam memelihara keamanan nasional dan
memastikan keselamatan setiap orang yang berada di wilayahnya, namun seluruh upaya pemberantasan
terorisme tidak boleh mengabaikan hukum internasional terutama tentang perlindungan hak asasi manusia
(HAM). Ketiadaan definisi dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat
berdampak negatif terhadap upaya masyarakat internasional untuk melawan terorisme. Dalam Perpu No 1
tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak dimuat pengertian yang jelas tentang
terorisme.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional mengenai
terorisme. Dengan mewacanakan revisi Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Pada final RUU
Pemberantasan Terorisme pemerintah menyerahkan naskah rancangan ke DPR dengan DIM mengenai
definisi terorisme:

41

Supriyadi Widodo Eddyono dan Adhigama Budiman, Mendorong Definisi Terorisme yang Lebih Komprehensif
dan Universal dalam UU Terorisme Indonesia, ICJR, Jakarta, 2017
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Tabel 1.3 Daftar Inventaris Masalah Revisi UU Terorisme: Definisi Terorisme
No. DIM RUU
VERSI PRO
KONTRA KETERANGAN
PEMERINTAH
14
Tindak
Pidana
PKS
Fraksi PKS mengusulkan bahwa Tindak
Terorisme
adalah
pidana terorisme adalah tindakan setiap
segala perbuatan yang
orang yang menggunakan kekerasan atau
memenuhi
unsurancaman kekerasan secara fisik dan/atau
unsur tindak pidana
teknologi
informasi
(cyber)
untuk
sesuai
dengan
menimbulkan suasana terror atau rasa
ketentuan
dalam
takut secara meluas dan menimbulkan
Undang-Undang ini
korban, dengan cara merampas atau
hilangnya nyawa dan harta benda orang
lain, atau mengakibatkan kerusakan atau
kehancuran terhadap objek-objek vital yang
strategis atau fasilitas publik atau fasilitas
internasional sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang ini.
Fraksi
NasDem

Tindak Pidana Terorisme adalah segala
perbuatan kejahatan yang menimbulkan
keresahan psikis dan/atau menimbulkan
korban jiwa secara masif dan sistematis
Hasil rapat panja kemudian mengusulan
usulan baru yakni : Tindak pidana terorisme
adalah kejahatan serius/kejahatan luar
biasa yang membahayakan ideologi negara,
nilai-nilai kemanusiaan, keamanan negara,
kedaulatan negara, dan berbagai aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, serta bersifat lintas negara,
terorganisasi, dan mempunyai jaringan
luas.42

Kehadiran soft law dan hard law mengenai pemberantasan terorisme, baik di level internasional, regional
maupun level nasional, mencoba untuk memberi benang merah dari pengertian terorisme. Penentuan
definisi yang tidak jelas bisa memberikan potensi penyalahgunaan hukum yang sifatnya harusnya
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Pansus RUU Terorisme, Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DIM No. 14, hal. 5, DIM 14 DISETUJUI TETAP, PANJA 26
JANUARI 2017 Catatan: Disepakati menambah definisi tentang Terorisme dan akan dibahas dalam
konsinyering
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memberikan kepastian hukum. Di dalam DIM pembahasan RUU mengenai pemberantasan terorisme di
DPR, perumusan mengenai definisi terorisme masih pending bersama beberapa isu lainnya.
Ketiadaan definisi terorisme yang komprehensif dan tepat dan dapat diaplikasikan secara universal menjadi
masalah bagi perumusan peraturan perundang-undangan domestik. Namun negara-negara tetap terdorong
untuk harus menghalalkan proses pemberantasan terorisme. Kompleksisitas dari perdebatan definisi
seperti apa yang paling efektif dalam menggambarkan definisi terorisme harus dikesampingkan, dengan
mendahulukan keamanan nasional.
Perumusan definisi dari terorisme harus mencakup motivasi tindakannya, dapat menjerat siapapun
pelakunya, dan dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan negara. Perumusan harus menggunakan
bahasa yang jelas, termasuk dalam frase yang lebih spesifik dan tidak terlalu luas yang dapat membawa
penyalahgunaan dari istilah terorisme. Dalam kesenjangan konsensus internasional dari istilah yang
terorisme yang memadai, pendefinisian istilah terorisme di dalam rancangan peraturan perundangundangan harus dibatasi dan diartikan sebagai upaya counter measure atau upaya melawan perbuatan
yang dianggap bersifat teror yang karakteristiknya seperti dipaparkan di dalam Resolusi Dewan Keamanan
1566 (Tahun 2004) yang adalah: perbuatan terhadap masyarakat sipil yang mengakibatkan kematian atau
cedera tubuh serius, atau melakukan sandera, yang ditujukan untuk menimbulkan suasana terror atau rasa
takut secara meluas, mengintimidasi, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu.
Rekomendasi 1.5.2 Definisi Terorisme dalam Revisi UU Terorisme

ICJR meminta Pemerintah dan DPR dalam melakukan pembahasan revisi UU Terorisme untuk tetap
berusaha merumuskan definisi terorisme yang seusia dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia secara
universal, perumusan harus jelas, dan sesuai dengan tujuan perumusannya untuk melawan perbuatan
yang bersifat teror

1.5.3 Upaya Perubahan Undang-Undang Narkotika
Rancangan perubahan UU Narkotika masuk ke dalam Program Leglislasi Nasional (prolegnas) 2017. Wacana
perubahan UU ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2016, hal ini terlihat dari pernyataan Kepala BNN pada
April 2016 yang menyatakan bahwa pengaturan tentang Narkotika yang sekarang ada tidak dapat lagi
mengatasi perkembangan pesat tindak pidana narkotika.43 Sayangnya fokus pemerintah dan DPR dalam
upaya perubahan UU Narkotika masih kepada pemberantasan44. Padahal inti permasalahan dari UU
43

Christie Stefanie, BNN Desak Revisi Undang-undang Tindak Pidana Narkotik,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160418211047-20-124860/bnn-desak-revisi-undang-undangtindak-pidana-narkotik, diakses pada 15 Februari 2018
44
hal ini pun terlihat dari sikap DPR yang juga didorong oleh GRANAT, dalam Rudi Nirwarta, Sambangi DPR,
GRANAT Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Narkotika
https://nusantaranews.co/sambangi-dpr-granat-minta-dilibatkan-dalam-pembahasan-ruu-narkotika/, Baleg
DPR, Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
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Narkotika yang sekarang ada tidak hanya terkait dengan pemberantasan. Pemerintah dan DPR dalam
merumuskan perubahan UU Narkotika harus mampu mengatasi permasalahan pengaturan permintaan dan
penawaran narkotika. Permasalahan utama dari UU No 35 tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan
pendefinisian antara penyalahguna narkotika, pencandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.
Kerancuan pendefinsian ini berimplikasi pada tidak jelasnya arah kebijakan narkotika di Indonesia, yang
melahirkan masalah dalam praktik pemidanaan dan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu sebagai hasil
tidak jelasnya pengaturan yang seharusnya mampu mengatur jelas permintaan dan penawaran narkotika.
UU Narkotika secara jelas dalam pasal 1 tentang ketentuan umum mengatur tentang definsi pecandu
narkotika dan penyalahguna narkotika. Pecandu dalam Pasal 1 angka 13 UU ini diartikan sebagai orang
yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika,
baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara jelas dalam Pasal 4 UU ini dinyatakan
bahwa salah satu tujuan UU Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan
sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Tujuan ini lah yang membedakan UU No 35 tahun 2009
dengan UU 22 tahun 1997, sehingga salah satu tujuan utama pembentukan UU No 35 tahun 2009 adalah
jelas untuk menyelamatkan penyalahguna dan pecandu narkotika.
Sayangnya semangat ini tidak tampak dalam ketentuan pidana UU ini, nyatanya ketentuan pidana tidak
sinkron dengan pendefinisian pecandu dan penyalahguna narkotika. Ketentuan pidana justru dirumuskan
dengan unsur perbuatan, dalam bentuk kepemilikan dan penguasaan yang tidak relevan dengan
pembedaan dari segi penilaian apakah orang tersebut penyalahguna, pecandu ataupun korban
penyalahguna. Ketentuan pidana yang tidak jelas ini lantas menyerang para pecandu dan penyalahguna
narkotika, menghukum mereka lewat sistem peradilan pidana, bukan memberikan akses pengurangan
dampak buruk narkotika terhadap mereka.
UU Narkotika yang sekarang ada sebenarnya memberi peluang untuk memberikan rehabilitasi bagi
penyalahguna dan pecandu, namun sayangnya rehabilitasi tersebut dengan pendekatan wajib atau
mandatory melalui putusan hakim, walaupun ada jaminan bagi pecandu yang menjalani rehabilitasi tidak
dipidana (Pasal 128 ayat (2)), namun pada kenyataannya, pecandu tetap dipidana. Berdasarkan riset yang
dilakukan LBH Masyarakat pada 2016, 75,8% peserta rehabilitasi wajib, tetap dijerat pidana meskipun
sudah menunjukkan bukti keikutsertaan dalam rehabilitasi45 wajib.
Berdasarkan riset ICJR pada 2012, ditemukan hanya 10% putusan Hakim Agung yang memberikan putusan
rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Selain itu, Riset ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN
Surabaya menyatakan hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat
rehabilitasi. Temuan ini dikonfirmasi oleh LBH Masyarakat pada 2015, yang menunjukkan bahwa dari 522
putusan Hakim se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi) terhadap pengguna sepanjang 2014,
hanya 43 orang yang diberikan putusan rehabilitasi. Hal ini lah yang membuat angka pengguna narkotika
yang masuk ke penjara terus meningkat daru tahun ke tahun.

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16196/t/Baleg++Siap+Ambil+Alih+Revisi+UU+Narkotika, diakses pada 14
Februari 2018
45
Ihsanuddin, Salah Kaprah Penegakan Hukum, Banyak Pecandu Dipenjara,
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/05050091/salah-kaprah-penegakan-hukum-banyakpecandu-berakhir-di-penjara, diakses pada16 Februari 2018.
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Tabel 1.4 Peningkatan Jumlah Pengguna Narkotika dalam Penjara46
Bulan/Tahun
Jumlah Pegguna Narkotika Peningkatan dari
dalam Penjara
sebelumnya
Desember 2017
36.339
Meningkat 7.692
Desember 2016
28.647
Meningkat 2.317
Desember 2015
26.330
Meningkat 2.279
Desember 2014
28.609
Menurun 2.509
Desember 2013
26.101

tahun

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa kegagalan kebijakan narkotika di Indonesia telah
tergambar semakin jelas di 2017, karena sepanjang tahun ini terjadi peningkatan jumlah pemidanaan bagi
pengguna narkotika mencapai hampir 3 kali lipat dari peningkatan pada 2016. Semakin jelas terlihat bahwa
upaya pemerintah yang secara masif mengatakan perang terhadap narkotika justru menyasar para
pengguna dan pecandu narkotika yang seharusnya memperoleh akses kesehatan yang merupakan hak
asasi mereka dan secara jelas melanggar tujuan pembentukan UU Narkotika.
Sayangnya semangat menghukum pengguna narkotika bukan memberantas peredaran gelap justru datang
dari pihak pemerintah. Pada Maret 2017 lalu, Kepala BNN menyatakan bahwa rehabilitasi pengguna tidak
menggugurkan pidana47, padahal sudah secara jelas dinyatakan dalam UU bahwa pecandu yang menjalani
rehabiltasi tidak dituntut pidana, sangat jelas terlihat bahwa terjadi kegagalan dalam penerapan kebijakan
narkotika di Indonesia. Masyarakat terlalu sering disuguhkan dengan mitos-mitos tentang bahaya narkotika
yang menyebabkan pemerintah begitu keras pada semua hal yang berbau narkotika dan justru
menghadirkan perang terhadap pengguna narkotika.
Memenjarakan pecandu dan pengguna narkotika justru akan menyuburkan peredaran gelap narkotika,
yang membuat Indonesia terus menjadi pasar yang menggiurkan. Tidak jelasnya kebijakan Indonesia dalam
mengelola permintaan narkotika (memenjarakan pengguna ketimbang mengurangi dampak buruk
ketergantungan) jelas membawa dampak yang lebih membahayakan, salah satunya yang telah terjadi, yaitu
peredaran gelap narkotika di lembaga pemasyarakatan48.
Rekomendasi 1.5.3 Upaya Perubahan Undang-Undang Narkotika

1. ICJR meminta pemerintah yang saat ini tengah menyusun RUU Narkotika untuk melakukan

46

Diolah oleh ICJR dari Sistem Database Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM,
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2017/month/12
47
NSI, Rehabilitasi Pengguna Narkoba tak Menggugurkan Hukuman Pidana,
http://news.metrotvnews.com/peristiwa/MkMywPEk-rehabilitasi-pengguna-narkoba-tak-menggugurkanhukuman-pidana, diakses pada 16 Februari 2018.
48
Berdasarkan data kepegawaian, dinyatakan bahwa 18 petugas sepanjang 2017 dipecat karena terlibat kasus
narkotika, Ambaranie Nadia, https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/07450091/sepanjang-2017-18petugas-lapas-dipecat-karena-terlibat-perkara-narkotika, diakses pada 16 Februari 2018

29

sinkronisasi istilah terkait dengan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika.
Dengan sinkronisasi ini, kesimpang siuran istilah dan terminologi yang berakibat pada
tercerabutnya hak – hak pecandu narkotika dapat diminimalisir. Selain itu perlu dipertimbangkan
dekriminalisasi pecandu narkotika untuk mengurangi tekanan terhadap sistem peradilan pidana
dan memaksimalkan pendekatan kesehatan dalam penanganan terhadap pecandu narkotika
sesuai dengan tujuan pembentukan UU Narkotika
2. Diperlukan penanganan yang tepat bagi pecandu berupa rehabilitasi. Metode rehabilitasi bagi
pecandu diyakini dapat menurunkan angka permintaan Narkotika yang memiliki korelasi positif
pada penurunanan angka penyalahguna dan pecandu Narkotika, sehingga perlahan akan
mematikan pasar gelap Narkotika di Indonesia.
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Bab II
Catatan dan Rekomendasi atas Reformasi Sistem Peradilan Pidana
2.1 Penyiksaan dan Upaya Memerangi Penyiksaan
Sepanjang 2017, penyiksaan oleh aparat penegak hukum masih terjadi. Salah satu kasus penyiksaan yang
dipantau oleh ICJR adalah kasus dengan korban Asep Sunandar, buruh harian lepas asal Serang yang
bekerja di Jakarta Barat. Dalam penyidikan perkaranya Ia diduga kuat mengalami penyiksaan yang
dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Jakarta Barat untuk mengaku sebagai pelaku perampokan.
Asep bersama tiga orang temannya ditangkap dirumah sewanya oleh anggota Kepolisian Sektor Taman Sari
dalam keadaan mata tertutup dan sambil dipukuli untuk dibawa ke suatu tempat. Ia juga dipukul dan
disetrum, bahkan diancam akan di bor. Tidak hanya itu, Asep sempat meminta minum namun seorang
anggota kepolisian malah meludah kedalam mulutnya. Penyiksaan masih berlanjut dan dipaksa untuk
mengakui peristiwa perampokan. Karena tidak kuat menahan sakit, ia lalu mengiyakan tuduhan perbuatan
yang tidak ia lakukan. Setelah mengakui peristiwa tersebut, Asep dibawa ke luar ruangan, punggungnya
dipukul dan kakinya ditendang, dan betisnya ditembak tanpa alasan yang sah.
Dalam kondisi tersebut, Asep lalu dibawa masuk ke mobil lalu dibawa ke Klinik untuk mengobati luka
tembak dan setelah itu dibawa ke Polsek Taman Sari untuk menuangkan keterangan-keterangan yang
disampaikan Asep pada saat dilakukan penyiksaan kedalam Berita Acara Pemeriksaan. Pada saat
pemeriksaan di kepolisian, Asep tidak didampingi kuasa hukum. Namun, dalam pemeriksaan di pengadilan
Asep didampingi oleh LBH Jakarta49
Kasus Asep menunjukkan bahwa praktek penyiksaan masih menjadi bagian dalam proses penyidikan di
Indonesia. Data dari LBH Jakarta mencatat bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat 7 kasus penyiksaan, hal
ini mengalami peningkatan, sebelumnya pada tahun 2016 hanya ditemukan 2 kasus penyiksaan50.
Sepanjang 2013-2016 terdapat 37 laporan kasus penyiksaan yang dilakukan anggota kepolisian mulai dari
Polsek sampai dengan Polda, 13% terjadi di jajaran polda, 26% di jajaran polsek, 44%, dan polisi pada
umumnya 17%, dengan korban penyiksaan tidak hanya dewasa, tetapi juga anak-anak. Penyiksaan
dilakukan dengan berbagai cara dari mulai dari kekerasan fisik, verbal, maupun seksual. Mereka dipukuli,
ditembak, disetrum, disundut rokok, diintimidasi, dan dikencingi, serta ada juga yang disakiti alat vitalnya51.
Dari 37 kasus tersebut, tidak ada satupun yang diproses secara hukum, hal ini dikarenakan tidak ada
ketentuan pasal spesifik yang mengatur tentang kriminalisasi penyiksaan di Indonesia terlebih lagi kasus
tersebut melibatkan aparat penegak hukum.
Sedangkan Kontras mencatat bahwa sepanjang 2016 sampai dengan 2017 terdapat 92 peristiwa
penyiksaan (murni) oleh aparat negara, dengan motif penyiksaan adalah untuk memperoleh informasi dari
49

Pada 18 April 2017, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Jakarta
Barat atas perkara Asep Sunandar dengan nomor register perkara: 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR. “Amicus
curiae” atau “Friends of the Court” merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang
kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus Curiae ini,
pengadilan diberikan izin untuk menerima-mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau faktafakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
50
LBH Jakarta, loc.cit. 2017 hal. 69.
51
Ibid, hal. 70
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para korban. Mereka yang menjadi korban rata-rata adalah warga sipil, baik dalam kapasitasnya untuk
tindak kriminal ataupun mereka yang menjadi korban dari praktik penegakan hukum yang serampangan
dan dengan sengaja disiksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh mereka52. Kontras
mencatatat bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh korban penyiksaan cenderung mengalami kebuntuan,
seperti berdamai dengan pihak keluarga korban, ketiadaan respons dan jawaban dari aparat yang
berwenang, hingga menggunakan jalur suap dengan memberikan sejumlah kompensasi yang timpang
kepada korban53.
Dapat dikatakan bahwa Regulasi yang ada di Indonesia sulit untuk mencegah praktek semacam ini.
Sebenarnya KUHAP telah berupaya untuk mengatur tentang pencegahan penyiksaan, seperti adanya
pengaturan Pasal 52 KUHAP yang menjamin pemeriksaan tersangka dan terdakwa dalam keadaan bebas,
Pasal 54, 55, 56 yang menjamin hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam
konteks pemeriksaan pun dalam KUHAP diatur secara jelas bahwa tersangka dan terdakwa berhak
berkomunikasi dengan pihak luar. Dalam KUHAP Pasal 66 pun secara jelas mengatur bahwa tersangka dan
terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sehingga ada jaminan perlindungan bagi praktik
penyiksaan yang dilakukan dalam konteks pencarian alat bukti. Namun sayangnya, tidak ada upaya
kriminalisasi yang mempuni dalam regulasi Indonesia untuk menjerat praktik penyiksaan. Pemerintah telah
berupaya untuk mengkriminalisasi penyiksaan dalam RKUHP. Para penyusun RKUHP telah memasukkan
perumusan pasal 1 UNCAT dalam RKUHP, dalam Bagian tentang “Tindak Pidana Paksaan dan Tidak Pidana
Penyiksaan’, sebagaimana tertuang dalam Pasal 669 (naskah RKUHP 2015)54. Selain itu dalam RKUHP juga
mengatur tentang seorang pejabat publik, dalam hal ini pegawai negeri, yang dilarang untuk melakukan
paksaan dalam perkara pidana untuk mendapatkan pengakuan atau memberikan keterangan.
Penjelasan Pasal 669 Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama Torture
yang mengadopsi ketentuan dalam Convention against Torture and other Cruel, In Human or Degrading
Treatment or Punishment, 10 Desember 1984 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal 4 konvensi
tersebut telah dengan tegas menyatakan bahwa negara peserta wajib mengatur penyiksaan, percobaan
dan penyertaan penyiksaan sebagai tindak pidana dalam hukum pidananya. Namun sayangnya, pengaturan
ini masih memberikan beberapa catatan. Terdapat sejumlah unsur yang memerlukan penjelasan yang
52

Kontras, Penyiksaan Bukan Solusi Penegakan Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2017, Jakarta,
2017, hal. 14
53
ibid, hal. 18
54
Pasal 669 RKUHP
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap
pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang
bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang
menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan
tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan
pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk
melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam
segala bentuknya.
Penjelasan Pasal 669
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama Torture. Tindak pidana ini
sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional melalui konvensi internasional Convention against
Torture and other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984. Indonesia
sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1998, oleh karena itu perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.
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memadai, yakni penjelasan tentang: (i) pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas
pejabat resmi dan setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat
publik; (ii) penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang; (iii)
informasi atau pengakuan; (iv) menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau
dicurigai telah dilakukan; (v) intimidasi atau memaksa; dan (vi) diskriminasi dalam segala bentuknya.
Pengaturan tentang penyiksaan ini juga harus mencakup pertanggungjawaban dari pejabat dalam posisi
komandan atau atasan, yang gagal melakukan pencegahan dan penghentian penyiksaan dan pengukuman
kepada pelaku, padahal mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Dari segi
lamanya hukuman juga harus mengikuti standar yang direkomendasikan oleh Komite Menentang
Penyiksaan yakni 6 sampai dengan 20 tahun55.
ICJR juga mencermati bahwa upaya pencegahan penyiksaan sulit dilakukan karena masih diijinkannya
beroperasinya tempat penahanan di kepolisian. Harusnya sesuai dengan PP No 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP Pasal 38 ayat (2) dinyatakan bahwa sifat penahanan di kepolisian hanya sementara
dalam hal tidak tersedia rumah tahanan. Pasal 19 secara jelas menyebutkan bahwa Rutan adalah tempat
bagi tersangka dan terdakwa yang masih dalam proses pemeriksaan. Maraknya praktik penahanan pada di
kantor kepolisian secara jelas berdampak pada kemungkinan terjadinya penyiksaan. Karena secara jelas
LBH Jakarta mencatat bahwa 37% penyiksaan dilakukan oleh polisi.
Upaya pencegahan penyiksaan juga didorong secara internasional. Pada Mei 2017 lalu, Indonesia
berkesempatan menerima rekomendasi-rekomendasi dari 193 negara anggota PBB mengenai isu-isu HAM
yang terjadi di Indonesia. Proses yang dikenal dengan Universal Periodic Review (UPR). Pada 19 September,
Hasil UPR dari Indonesia terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan telah diumumkan di dalam
Laporan Dewan HAM PBB nomor A/HRC/36/7/Add.1. Laporan ini berisi Hasil UPR atau rekomendasirekomendasi yang didukung oleh Indonesia dan juga rekomendasi yang dicatat atau ‘noted’. Beberapa
rekomendasi seperti upaya ratifikasi Optional Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (OP CAT)
telah disetujui untuk diaplikasikan oleh Indonesia56. OPCAT merupakan instrumen suplemen dari UNCAT.
Kunci dari OPCAT adalah perlindungan dan pencegahan penyelewengan bagi orang-orang dalam masa
tahanan dan juga pembentukan mekanisme pencegahan nasional.
Upaya pencegahan penyiksaan juga tidak akan terlepas dari upaya pembaharuan KUHAP, karena hal ini
sangat erat kaitannya dengan proses peradilan pidana. Dalam Rancangan KUHAP, diatur mengenai
kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan untuk memutus atau menetapkan alat bukti yang didapat
dengan tidak sah, walaupun tidak dimuat pengertian alat bukti yang tidak sah dalam rancangan KUHAP
tersebut, namun hal ini dapat dijadikan langkah awal untuk memastikan pencegahan penyiksaan diatur
dalam rancangan KUHAP. Selain itu juga Pemerintah Indonesia pada saat ini sedang berupaya menyusun
RUU Anti Penyiksaan. Penyusunan ini sebagai respon terhadap masih maraknya tindak penyiksaan dalam
sistem peradilan pidana.

55
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Zainal Abidin, Tindak Pidana Penyiksaan dalam RKUHP, ICJR, Jakarta, 2017, hal. 28-30
HRC, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia (A/HRC/36/7/Add.1) dalam
Adhigama,dkk, Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di
Indonesia, Jakarta: 2017.
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Rekomendasi 2.1 Penyiksaan dan Upaya Memerangi Penyiksaan

1.

ICJR meminta Pemerintah dan DPR secara serius membahas dan menyusun peraturan
perundang-undangan yang mengkriminalisasi perbuatan penyiksaan yang sesuai dengan prinsipprinsip hukum internasional salah satunya yang termuat dalam Convention against Torture and
other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment

2.

ICJR meminta pemerintah untuk segera menghentikan praktik penahanan di kantor – kantor
kepolisian dan segera memindahkan tahanan ke dalam Rumah Tahanan Negara

3.

ICJR meminta Pemerintah dan DPR secara serius membahas dan menyusun rancangan KUHAP
yang menjamin adanya pencegahan terjadi penyiksaan dengan mengatur bahwa segala jenis alat
bukti yang didapat dari penyiksaan adalah tidak sah

4.

ICJR meminta kepada hakim yang memangani perkara penyiksaan untuk memperhatikan secara
seksama kasus yang diperiksa dan memastikan korban penyiksaan memperoleh ganti kerugian

5.

ICJR juga mendorong agar pemerintah segera meratifikasi Optional Protocol Convention against
Torture and other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment

2.2 Penerapan dan Kebijakan Hukuman Mati
Sepanjang 2017 tidak ada eksekusi mati, namun tren penuntutan dan penjatuhan pidana mati di Indonesia
masih tetap tinggi. Sepanjang Januari sampai Desember 2017 terdapat 53 kasus yang mencantumkan
pidana mati dalam tuntutan maupun putusan. Dari jumlah itu, ada 43 tuntutan pidana mati yang
dimintakan oleh Jaksa, 2 putusan yang dituntut pidana mati untuk sebagian terdakwa, dan pidana seumur
hidup untuk terdakwa lainnya. Sedangkan perkara yang diputus dengan pidana mati sebanyak 34 kasus dari
53 kasus, putusan pidana mati dengan pidana lainnya untuk terpidana lain sebanyak 4 putusan. Putusan
yang menyertakan pidana mati baik dalam tuntutan dan putusannya sebanyak 29 putusan, sedangkan 1
putusan untuk pidana mati serta pidana lainnya (untuk kasus penyertaan) yang juga memutus pidana mati
dengan pidana lainnya.

Tabel 2.1 Tren Tuntutan dan Putusan Pidana Mati 2017
Tren Tuntutan dan Putusan
Hukuman Mati 2017
Tuntutan Pidana Mati
Tuntutan pidana mati dan pidana
lain
Putusan Pidana Mati
Tuntutan dan Putusan Pidana Mati
Tuntutan dan putusan pidana mati
dan pidana lain
Sumber: Laporan Monitoring ICJR 2017
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2017
43 perkara
2 perkara
34 perkara
29 perkara
1 perkara

Dari jenis kasus, Narkotika merupakan kasus terbanyak dengan 35 kasus, disusul pembunuhan dengan 17
kasus, dan satu kasus yaitu pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan kematian ada 1
(satu) kasus. Angka besar dari kasus narkotik diduga berkolerasi sangat erat dengan kampanye dan jargon
pemerintah terkait perang terhadap narkotika.
Grafik 2.1 Tren Hukuman Mati 2017 berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Jumlah Kasus berdasarkan Tindak Pidana 2017
Kekerasan Seksual terhadap Anak yang
Menyebabkan Kematian

1

Pembunuhan

14

Narkotika

31

Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR, 2017
Pada Februari 2017, panja RKUHP menyelesaikan seluruh pembahasan Buku I dan Buku II RKUHP, tak luput
dalam pembahasan adalah mengenai pidana mati dalam Buku I RKUHP. Panja RKUHP di DPR sepakat
bahwa terhadap pasal 99 RKUHP yang menyatakan bahwa Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai
upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
Khusus untuk Pasal 100 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. 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 dalam Buku I. Hal ini pula dapat dilihat dari DIM RKUHP, bahwa relatif semua Fraksi di DPR
menerima rumusan yang ditawarkan oleh pemerintah. Walaupun ada perubahan sebagai pidana khusus
yang bersifat alternatif, namun ketentuan hukuman mati R KUHP akan menimbulkan permasalahan yang
cukup besar.
Misalnya dalam Pasal 101 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. Disamping itu tidak ada garansi apakah setelah melewati tenggang 10 tahun ada perubahan
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pidana mati menjadi pidana seumur hidup. 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.
Perkembangan selanjutnya dari pidana mati pada 2017 adalah terkait dengan hasil UPR Indonesia.
beberapa negara anggota PBB seperti Republik Moldova, Hungaria, Romania, Slovakia, dan Irlandia
menyuarakan Indonesia untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan
Politik (OP2 ICCPR). Substansi dari opsional protokol ini memandatkan pelarangan total terhadap eksekusi
mati di bawah jurisdiksi negara masing-masing. Selain itu beberapa negara lain juga menyerukan Indonesia
untuk memberlakukan moratorium hingga penghapusan hukuman mati. Secara kesuluruhan, Indonesia
mendapat 13 rekomendasi terkait dengan pidana mati, dari 13 rekomendasi tersebut hanya 2 rekomendasi
yang secara tegas pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya, yaitu
141.52 Consider establishing a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty
(Austria); Consider establishing a de jure moratorium on capital punishment and commute the existing
death sentences (Italy); Consider reverting to the moratorium on executions and take steps towards the
abolition of the death sentence (Namibia);
141.60 Ensure the respect of the right to a fair trial, as provided by article 14 of the International Covenant
on Civil and Political Rights, including the right to appeal for persons sentenced to death (Republic of
Moldova);
Kedua rekomendasi yang didukung tersebut mengenai pemberlakuan moratorium hukuman mati di
Indonesia dan jaminan terpenuhinya hak atas peradilan yang adil dan hak untuk melakukan upaya hukum
bagi orang yang sedang dituntut hukuman mati atau telah diputus pidana mati.
Selain UPR, mekanisme dibawah mandat Dewan HAM PBB adalah mengeluarkan Resolusi Dewan HAM.
Indonesia sebagai negara anggota Dewan HAM PBB berkesempatan untuk menghadiri dan mengikuti
pengambilan suara terhadap Resolusi-resolusi yang akan diadopsi Dewan HAM. Pada 29 September 2017,
dalam Sesi Umum yang ke-36, draft Resolusi A/HRC/36/L.612 diadopsi. Resolusi ini berisi mengenai
penolakkan penggunaan pidana mati sebagai sanksi dari perbuatan pidana Murtad, Penistaan, Zina, dan
Hubungan Sesama Jenis. Dalam beberapa pengambilan suara terhadap Resolusi Dewan HAM mengenai
pidana mati, Indonesia selalu dalam posisi ‘Against’ atau menolak, tapi dalam Resolusi L.6 kali ini Indonesia
memilih untuk abstain.
Salah satu kasus menarik terkait dengan pidana mati di Indonesia adalah kasus Yusma Telaumbanua. Ia
akhirnya keluar dari Lapas pada 17 Agustus 2017 setelah hukuman matinya dianulir oleh MA melalui
putusan Peninjauan Kembali (PK) diubah menjadi pidana 5 tahun penjara.
Yusman terbukti masih anak ketika dipidana mati, saat didakwa, Yusman dalam kondisi tidak bisa
berbahasa Indonesia, Yusman didampingi oleh kuasa hukum yang meminta Hakim menjatuhkan pidana
mati baginya. Dalam pengakuannya, Yusman megatakan dirinya disiksa oleh Polisi untuk mengaku bahwa
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usianya 19 tahun, sebelumnya dirinya bersikeras bahwa usianya masih 16 tahun saat didakwa melakukan
pembunuhan di Nias, Sumatera Utara. Akhirnya, berdasarkan hasil pemeriksaan gigi pada acara sidang PK
Yusman diketahui berumur 16 tahun pada saat didakwa, hakim kemudian mengubah hukumannya menjadi
5 tahun pidana penjara, namun hingga akhir 2017 tidak diketahui apa pertimbangan hakim mengubah
putusan Yusman dan tetap menghukum Yusman, padahal seharusnya putusan Yusman dinyatakan batal
demi hukum karena pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak.
Rekomendasi 2.2 Penerapan dan Kebijakan Hukuman Mati

1. Dalam kondisi ketidakpastian dan keraguan terkait eksekusi mati, maka ICJR meminta
Pemerintah untuk segera melakukan moratorium eksekusi mati untuk menghindari semakin
besarnya potensi pelanggaran hak asasi manusia.
2. Dalam kondisi peradilan dan penegakan hukum yang masih belum mampu menjamin fair
trial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Pemerintah harus melakukan
moratorium penuntutan pidana mati dan Mahkamah Agung harus mendorong moratorium
putusan pidana mati.
3. Berdasarkan fakta munculnya pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa kasus pidana mati,
maka Pemerintah harus membentuk tim independen yang melakukan eksaminasi
dan review terhadap putusan-putusan terpidana mati untuk melihat adanya potensi unfair
trial dan kesalahan dalam menjatuhkan pidana mati.

2.3 Implementasi dan Tantangan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Pada 22 Maret 2017, Mahkamah Agung (MA) dengan kerja sama EU-UNDP Sustain meresmikan fasilitas
pengadilan anak di pengadilan negeri Cibinong, Bogor. Ada juga penandatangan Kesepakatan Bersama
dalam Penegakkan Hukum Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak antara Ketua Pengadilan Negeri,
Kepolisian Resort, Pemerintah Daerah, Kepala Balai Pemasyarakatan, Kepala Kantor Kementerian terkait,
dengan tim penyusun Kesepakatn Bersama ini yang ada di dalamnya ICJR, Mahkamah Agung (MA),
Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, KPPPA dan Puskapa UI.57
Penandatangan Kesepakatan Bersama ini merupakan bentuk komitmen kerja sama dan koordinasi yang
efektif antar penegak hukum dalam SPPA, sampai dengan pengelolaan dan pengintegrasian data dan
informasi penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Di 2017 sendiri, dalam laporan
tahunan Komisi Perlindungan Anak58 ada 1.209 kasus ABH, baik anak sebagai pelaku, saksi ataupun korban.
Namun, ada beberapa tantangan yang harus dijawab oleh Pemerintah, yaitu terkait dengan hal-hal berikut:
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ICJR, Mendorong Kesepahaman dan Integrasi Antar Lembaga Negara dalam Implementasi UU SPPA,
http://icjr.or.id/mendorong-kesepahaman-dan-integrasi-antar-lembaga-negara-dalam-implementasi-uusppa/ , diakses pada 22 Februari 2018
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KPAI, Catatan Akhir Tahun-KPAI Meneropong Persoalan Anak, http://www.kpai.go.id/berita/catatan-akhirtahun-kpai-meneropong-persoalan-anak/ , diakses 22 Februari 2018
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2.3.1 Regulasi Pendukung dari UU SPPA yang Tak Kunjung Diselesaikan
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 lima dari delapan substansi peraturan perlaksana UU tersebut,
yaitu Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan
Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun), PP No. 8 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan
koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPPA, PP No. 9 Tahun 2017 tentang pedoman register
perkara Anak dan Anak korban) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum
(Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu
Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).
Tabel 2.2 Materi Peraturan Pelaksanaan SPPA
No Perintah
dalam Peraturan Pelaksana
Status
UU SPPA
1
Pasal 15 dan Pasal Peraturan Pemerintah mengenai Pedoman Pelaksanaan Tersedia
21 ayat (6)
Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12
(Dua Belas) Tahun (PP No 65 tahun 2015)
2
Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah Syarat dan tata cara pengambilan Tersedia
(digabung
keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan dengan PP No. 65
pembimbingan anak belum berumur 12 tahun
tahun 2017)
3
Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register Tersedia
perkara Anak dan Anak korban (PP No. 9 Tahun 2017)
4
Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara Belum tersedia
pelaksanaan pidana.
5
Pasal 82 ayat (4) Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat Belum tersedia
dikenakan kepada Anak
6
Pasal 90 ayat (2) Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Belum tersedia
Korban dan Anak Saksi
7

Pasal 92 ayat (4)

8

Pasal 94 ayat (4)

Peraturan
Presiden
mengenai
penyelenggaraan Tersedia
pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak
terkait secara terpadu (Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 175 tahun 2014)
Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan Tersedia
koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PP No.
8 Tahun 2017)

2.3.2 Minimnya Jumlah Institusi Baru Pengganti Tempat Penangkapan dan Penahanan Anak
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 Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA)
dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan
Lapas anak. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah
tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
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Tabel 2.3 Permasalahan 4 (Empat) Lembaga Implementasi UU SPPA59
Lembaga
Fungsi
Masalah
Lembaga
Pembinaan lembaga atau tempat Anak menjalani 33 LPKA seluruh Indonesia yang
Khusus Anak(LPKA)
masa pidananya (usia 12-18 tahun) 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)
Lembaga
Tempat
penitipan
anak
yang Belum Banyak Tersedia Di Seluruh
Penyelenggaraan
ditangkap jika belum ada ruang Indonesia
Kesejahteraan
Sosial pelayanan khusus anak. & Tempat
(LPKS)
pembinaan anak (di bawah 12 tahun)
Lembaga
Penempatan tempat sementara bagi Anak selama Belum Banyak Tersedia Di Seluruh
Anak Sementara (LPAS) proses
peradilan
berlangsung Indonesia
(pengganti Rutan bagi anak) untuk
usia 14 tahun -18 tahun
Ruang Pelayanan Khusus tempat
penitipan
anak
yang Tidak semua polsek memiliki RPKA
anak (RPKA)
ditangkap 1×24 jam
Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA
memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. Bila belum ada LPAS di wilayah yang
bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. Jadi untuk melindungi keamanan anak, maka 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 provinsi 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. Di Institusi Kepolisian, sendiri, hanya tersedia
495 UPPA dan 260 RPK di jajaran Polda dan Polres.
2.3.3 Hak Bantuan Hukum Anak yang Tidak Terpenuhi
Dalam setiap perkaranya anak yang berkonflik dengan hukum anak memiliki hak untuk didampingi oleh
penasehat hukum. Berdasarkan data yang dihimpun oleh LBH Jakarta, Selama 2013-2016, sebanyak 51
anak di tahap penyidikan didampingi oleh penasehat hukum, sedangkan sebanyak 178 anak tidak terpenuhi
hak atas bantuan hukumnya karena tidak didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian pada tahap
prapenuntutan sebanyak 61 anak didampingi oleh penasehat hukumnya, sedangkan 168 anak tidak
didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini menunjukkan terjadinya pelanggaran hak anak dalam sistem
peradilan pidana, khususnya jaminan dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang secara tegas menyatakan
bahwa anak dalam sistem peradilan pidana wajib diberikan bantuan hikum pada setiap tahap pemeriksaan.

59

ICJR, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan,
http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/,
diakses pada 14 Februari 2018.
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Tabel 2.4 Hak Bantuan Hukum Anak yang tidak Terpenuhi (2013-2016)60
Keterangan Pemenuhan Hak Bantuan Hukum
Jumlah
Tahap Penyidikan
Anak Didampingi PH
51 Anak
Anak Tidak Didampingi PH
178 Anak
Tahap Pra penuntutan
Anak Didampingi PH
61 Anak
Anak Tidak Didampingi PH
168 Anak

Akses Hak atas Bantuan Hukum bagi Anak
Anak didampingi PH

Anak tidak didampingi PH

178

168

61

51

Tahap I

Tahap II

Grafik 2.2 Akses Hak atas Bantuan Hukum bagi Anak
2.3.4 Pelaksaan Diversi
Secara umum, tidak pernah ada data resmi yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan dan evaluasi
diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Data yang tersedia sebagian besar merupakan olahan dari
berbagai lembaga yang secara mandiri melakukan penelitian tentang implementasi diversi dan data
kecenderungan pelaksanaan sistem peradilan pidana melalui sistem database pemasyarakatan dari
direktorat pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh LBH Jakarta dari 2013 sampai dengan 2016 diperolej sejumlah 229
kasus pidana yang melibatkan anak di Polda Metrojaya dan wilayah Jabodetabek. Pada tahap penyidikan,
dari 229 kasus yang masuk, hanya 32 kasus yang dilakukan diversi, sebanyak 158 kasus tidak dilakukan
diversi pada tahap penyidikan, sedangkan 39 kasus lainnya, tidak diketahui terdapat diversi atau tidak.
Selanjutnya pada tahapan pra-penuntutan, sebanyak 13 kasus (6%) selesai karena laporan dicabut, dan
sebanyak 41 kasus (19%) selesai karena diversi ditahap pra penuntutan, lalu sebanyak 20 kasus (19%)
dinyatakan berhenti melalui SP3, dan sebanyak 113 diselesaikan dipersidangan (52%) dan sebanyak 30
kasus tidak diberikan keterangan keberlanjutannya (14%). Secara garis besar, upaya diversi masih sulit
untuk dilakukan bagi berbagai pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan maupun peradilan karena
kecenderungan penyelesaian sengketa pun pada akhirnya lebih besar melalui peradilan pidana.
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Sumber : Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareksrim Polri dalam Ayu Eza Tiara dan Muhammad Retza
Billiansya, Potret Pelaksanaan Diversi dalam SPPA di Kepolisian, LBH Jakarta, Februari, 2018, hal. 58

40

Tabel 2.5 Pemenuhan Hak Diversi61
Keterangan
Perkara Masuk
Tidak dilakukan diversi pada tahap penyidikan
Kasus Kosong dan tidak diberikan keterangan diversi atau tidak
Laporan dicabut
SP3
Selesai dipersidangan
Kasus tidak diberi keterangan
Kasus yang tidak termasuk Diversi atau Delik Aduan
Upaya Diversi atau Cabut

Jumlah
229 Anak
158 Anak
39 Anak
13 Anak
20 Anak
113 Anak
30 Anak
150 Anak
63 Anak

Persentase Diversi di kepolisian
Upaya Diversi
atau Cabut, 11%

Tidak dilakukan
diversi pada
tahap
penyidikan, 27%
Kasus Kosong
dan tidak
diberikan
keterangan
diversi atau
tidak, 7%

Kasus yang tidak
termasuk
Diversi atau
Delik Aduan,
26%

Laporan
dicabut, 2%
Kasus tidak
diberi
keterangan, 5%

SP3, 3%
Selesai
dipersidangan,
19%

Grafik 2.3 Persentase Diversi di Kepolisian
Kecenderungan sulitnya untuk menerapkan diversi juga terlihat dalam sistem database pemasyarakatan
untuk anak, yang telihat dalam data yang dimiliki oleh Bapas. Secara umum, terjadi peningkatan peran dari
Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas dalam sistem peradilan pidana anak, hal ini terlihat dalam data
berikut62
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Sumber : Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareksrim Polri, dalam Ayu Eza Tiara dan Muhammad Retza
Billiansya, Potret Pelaksanaan Diversi dalam SPPA di Kepolisian, LBH Jakarta, 2018, hal 59-60
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semua data diolah oleh ICJR dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kemenkumham,
http://smslap.ditjenpas.go.id/, 2018
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Tabel 2.6 Penelitian Kemasyarakatan Anak
Bulan/Tahun
Per Desember 2017
Per Desember 2016
Per Desember 2015
Per Desember 2014
Per Desember 2013
Per Desember 2012
Per Desember 2011

Jumlah Penelitian Kemasyarakatan
1.673
1.147
938
1.081
1.012
1.137
1.167

Secara umum kenaikan ditunjukkan dalam peran penelitian kemasayarakatan, ini berarti upaya diversi dan
pemeriksaan profil anak dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak melalui peran penelitian
kemasyarakatan sudah mulai dilakukan, hal ini patut diapresiasi karena amanat Pasal 9 dan Pasal 60 UU
SPPA yang menyatakan bahwa penelitian kemasyarakatan diwajibkan bagi setiap tahap diversi dan putusan
perkara anak dilaksanakan. Namun nampaknya, pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang
terlibat dalam penyelesaian perkara pidana anak harus mampu mengantisipati kesulitan yang dihadapi
pada proses diversi. Data dibawah ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan diversi sering gagal,
lantaran jumlah anak pidana, jumlah napi anak dan jumlah tahanan anak cenderung meningkat dari tahun
2015, tahun 2016 sampai ke tahun 2017.

Tabel 2.7 Jumlah Anak Pidana dan Napi Anak
Bulan/Tahun
Jumlah Anak Pidana
Per Desember 2017
Per Desember 2016
Per Desember 2015
Per Desember 2014
Per Desember 2013
Per Desember 2012
Per Desember 2011

2.721
2.167
2.017
2.606
3.335
3.388
3.528

Jumlah Napi Anak
2.469
2.319
2.270
2.962
3.110
3.295
3.301

Data ini juga selaras dengan kencenderungan terjadinya peningkatan tahanan anak dalam 2 tahun terkahir
dari 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 2.8 Jumlah Tahanan Anak
Bulan /Tahun
Anak Laki-Laki
Per Desember 2017
Per Desember 2016
Per Desember 2015
Per Desember 2014
Per Desember 2013
Per Desember 2012
Per Desember 2011

992
879
646
774
1.913
2.020
2.155

Anak Perempuan

Total

18
26
17
16
53
43
60

1.010
905
663
790
1.966
2.063
2.215
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Siklus Jumlah Tahanan dan Narapidana
(Warga binaan) Anak Periode 2012-2017
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Grafik 2.4 Siklus Tahanan dan Narapidana Anak 2012-2017
Berdasarkan sejumlah data diatas, pada dasarnya proses diversi pada sistem peradilan pidana anak
dilakukan. Pasca diundangkannya UU SPPA peran penelitian kemasyarakatan cenderung meningkat.
Peningkatan cukup konsisten terjadi dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Namun yang menjadi
pertanyaan adalah peningkatan peran penelitian kemasyarakatan sebagai salah satu tolak ukur
pelaksanaan diversi tidak sebanding dengan jumlah penahanan dan pemidanaan anak. Kendati upaya
diversi dilakukan (melalui penelitian kemasyarakatan) namun, angka penahanan anak dari 2015 sampai
dengan 2017 cenderung meningkat, begitu juga dengan jumlah anak yang menjadi napi anak, sehingga ada
hal yang menjadi pertanyaan terkait dengan efektivitas implementasi diversi, karena tujuan pelaksanaan
diversi sesuai dengan Pasal 6 UU SPPA yaitu untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan pidana,
mencapai perdamaian dan menghindarkan dari perampasan kemerdekaan tidak tercapai, diversi tinggi,
namun penyelesaian tetap dengan peradilan pidana disertai dengan penahanan.
Patut dikaji hal apa yang mendasari terjadinya fenomena ini. Hal ini dapat ditengarai karena sulitnya
menerapkan diversi bagi kasus tertentu yang melibatkan anak. Permasalahan mengenai persepsi
masyarakat mengenai tindak pidana tertentu yang masih sangat berpendekatan punitif juga menyebabkan
penanganan kasus anak menuai masalah, seperti yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan.

Pada Rabu, 6 Desember 2017 ayah MP (16 tahun) meninggal dunia, namun Ia tidak diperkenankan keluar
Rutan Mapolres Palopo (Rutan MP disamakan dengan rutan orang dewasa). Pihak Polres Palopo menilai
kasus narkotika memiliki atensi yang besar dan cukup beresiko untuk mengeluarkan MP dari rutan.
Akhirnya warga sekitar memutuskan untuk membawa jenazah ayah MP ke Mapolres Palopo dan MP
berkesempatan melihat jenazah ayahnya untuk beberapa menit sebelum dikebumikan.
Kasus di atas gambaran sulitnya pelaksanaan diversi, MP ditahan di Rutan (bukan LPAS) dikarenakan
kasusnya adalah kasus narkotika (yang ancamannya lebih dari 7 tahun, sehingga diversi bisa tidak
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dilakukan), dan juga LPAS terdekat terletak di Kabupaten Maros yang berjarak 300km dari tempat perkara.
Sehingga dapat dikatakan sulitnya menerapkan diversi terkait dengan dua hal utama, pertama, terdapat
diskriminasi kasus yang dapat diberlakukan diversi yang sangat bergantung pada pandangan punitif
masyarakat sehingga aparat penegak hukum cenderung sulit menentukan sikap, apakah akan melakukan
diversi atau tidak. Yang kedua, ketidakjelasan insfrastruktur sistem peradilan pidana anak menjadikan
aparat kesulitan menangani kasus anak, sehingga akan lebih mudah untuk melanjutkan kasus anak melalui
sistem peradilan pidana biasa.
Rekomendasi 2.3 Implementasi dan Tantangan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Pada 2017 implementasi UU SPPA masih berjalan lamban. oleh karena itu, ICJR meminta
pemerintah untuk fokus dan segera mengeluarkan peraturan pelaksana UU SPPA yang bermutu.
2. Pemerintah juga harus mempercepat realisasi dan optimalisasi infrastruktur serta sumber daya
manusia khususnya apgakum dalam lingkup peradilan pidana Anak.
3. Pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum perlu mengantisipasi meningkatnya jumlah Anak
yang dipidana penjara, karena jumlah Anak yang dipidana penjara mulai meningkat. Atas dasar
itu, penting untuk kembali mengingatkan aparat penegak hukum tentang pentingnya perspektif
perlindungan Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak dalam penanganan kasus pidana.

2.4 Upaya Pembaruan Sistem Peradilan Pidana
Pada Desember 2016, Baleg menetapkan 49 Rancangan Undang-undang yang masuk hukum pidana, yaitu
1) RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2) RUU Larangan Minuman Beralkohol, 3) RUU Terorisme
4)RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 5) RUU Narkotika dan 6) RUU Pemasyarakatan. Secara umum,
sebagai besar RUU tersebut tidak terkait secara spesifik tentang sistem peradilan pidana, RUU tersebut
lebih kepada pembaharuan hukum pidana secara materiil. Dari 6 RUU tersebut, yang sudah masuk ke
dalam tahap pembahasan antara lain RUU KUHP dan RUU Terorisme. Rancangan UU lainnya yaitu RUU PKS
dan RUU Narkotika, walaupun belum masuk ke dalam tahap pembahasan, namun perkembangan isu
tentang RUU ini ramai diperbincangkan selama 2017.
2.4.1 Upaya Pembaharuan KUHAP lewat Putusan MK
Sejak 2003 hingga 31 Desember 2017. Hasilnya, sebanyak 1.134 perkara yang masuk, ada 1.007 putusan
yang diunggah; 3.480 norma yang diuji; sebanyak 574 norma yang diubah baik pasal maupun ayat yang
dicabut dengan total 234 UU yang dimohonkan pengujian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai saat ini masih menempati kedudukan yang utama sebagai prosedur
penyelenggaraan hukum pidana (hukum pidana formil) di Indonesia. Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan
satu langkah maju dalam tata hukum yang dicapai Indonesia sebagai negara merdeka, yang menghendaki
pembangunan hukum sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi sebagai
bangsa yang terus bertumbuhkembang, merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk senantiasa
memperbaharui ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan keadaan aktual
masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah mengenai KUHAP.
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Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan KUHAP adalah melalui upaya
judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak Tahun 2003, hampir setiap tahunnya KUHAP selalu di
uji MK. Berdasarkan hasil monitoring ICJR dari rekap perkara MK, paling tidak sedikitnya ada 75 perkara
pengujian terhadap KUHAP di MK sejak 2003-2015. Dari pengujian tersebut sebagai besar di N.O,
selebihnya ditolak dan paling sedikit diterima oleh MK. Sampai 2017 ada sebanyak 12 permohonan Judicial
Review KUHAP terhadap Konstitusi yang dikabulkan oleh MK.63
Tabel 2.9 Data Putusan MK yang dikabulkan terkait KUHAP
No. Tahun
No Perkara
Pasal KUHAP yang diuji
Perihal
1
2010
65/PUUPasal 1 angka 26 dan Perluasan Pengertian saksi
VIII/2010
angka 27; Pasal 65;
Pasal 116 ayat (3) dan
ayat (4); serta Pasal 184
ayat (1) huruf a
2
2011
65/PUU-IX/2011 Pasal 83 ayat (2)
Praperadilan
3

2012

98/PUU-X/2012

Pasal 80

Pasal 244

2013

114/PUUX/2012
34/PUU-XI/2013

6

3/PUU-XI/2013

Pasal 18 ayat (3)

7

68/PUU-XI/2013

Pasal 197 ayat (1) huruf
l dan Pasal 197 ayat (2)

21/PUUXII/2014

Pasal 1 angka 14, Pasal
17 dan Pasal 21 ayat (1),
Pasal 11 huruf a, Pasal
77 huruf a

4
5

8

2014

Pasal 268 ayat (3)

63

Perluasan Pengertian saksi frasa
“pihak ketiga yang berkepentingan”
termasuk saksi korban atau pelapor,
lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan
Upaya hukum kasasi mencabut frasa,
“kecuali terhadap putusan bebas”
Mencabut ketentuan Pembatasan PK
hanya satu kali
Frasa “segera” harus dimaknai
“segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh)
hari.”
Pasal 197 ayat 1 huruf I KUHAP
inkonstitusional sepanjang diartikan
“surat putusan pemidanaan yang
tidak memuat ketentuan Pasal 197
ayat 1 huruf I mengakibatkan
putusan batal demi hukum”. Pasal
197 ayat 2 KUHAP diubah menjadi
“tidak dipenuhinya ketentuan dalam
ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j
pasal ini mengakibatkan putusan
batal demi hukum.
Frasa “bukti permulaan”, “bukti
permulaan yang cukup” dan “bukti
yang cukup” adalah minimal dua alat
bukti yang termuat dalam Pasal 184
KUHAP, Pasal 11 huruf a termasuk
penetapan tersangka penggeledahan

Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU, diakses pada 14 Februari 2018
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9

2015

10

11
12

2016

130/PUUXIII/2015

Pasal 109 ayat (1)

102/PUUXIII/2015

Pasal 82 ayat (1) huruf d

33/PUUXIV/2016
103/PUUXIV/2016

Pasal 263 ayat (1)
Pasal 197 ayat (1)

dan penyitaan, Pasal 77 huruf a
termasuk penetapan tersangka,
penggeledahan dan penyitaan
sepanjang
frasa
“penyidik
memberitahukan hal itu kepada
penuntut umum” tidak dimaknai
“penyidik wajib memberitahukan
dan menyerahkan surat perintah
dimulainya
penyidikan
kepada
penuntut umum, terlapor dan
korban/pelapor dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah
dikeluarkannya
surat
perintah
penyidik”
Inkonstitusional bersyarat sepanjang
frase “suatu perkara sudah mulai
duperiksa tidak dimaknai permintaan
praperadilan gugur ketika pokok
perkara telah dilimpahkan dan telah
dimulai sidang pertama terhadap
pokok
perkara
atas
nama
terdakwa/pemohon praperadilan.”
Jaksa Tidak Boleh PK
Surat Putusan Pemidanaan :
sepanjang frase “surat putusan
pemidanaan
memuat”
tidak
dimaknai
“surat
putusan
pemidanaan di pengadilan tingkat
pertama memuat”.

Update perkembangan putusan-putusan MK terkait KUHAP hingga 2017 ini agar diketahui tidak saja oleh
publik, akedemisi secara lebih luas, namun juga bagi aparat penegak hukum, termasuk disini adalah para
advokat yang selama ini menggunakan KUHAP dalam kerja-kerjanya. ICJR melihat dalam berbagai
kesempatan masih banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan
penting dalam KUHAP melalui putusan MK.
Rekomendasi 2.4.1 Upaya Pembaharuan KUHAP lewat Putusan MK

ICJR mendorong pemerintah agar serangkaian perubahan norma KUHAP ini menjadi titik awal untuk
melakukan evaluasi terhadap sistem peradilan pidana terutama dalam pembentukan KUHAP.
ICJR juga meminta agar pemerintah membuka dialog nasional multi pihak untuk merumuskan arah dan
strategi pembaruan sistem peradilan pidana nasional

46

2.4.2 Pasal Upaya Paksa: Ketentuan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan dalam Revisi UU Terorisme
Dalam pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei, 7 Juni dan 14 Juni 2017 di Ruang Rapat Panja RUU
Terorisme DPR, pembahasan masih berkutat pada Pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait
masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme. Dalam RUU Terorisme yang disusun
pemerintah, masa penangkapan diubah bertambah dari pengaturan sebelumnya yang 7 hari menjadi 30
hari dalam RUU tersebut, sebelum akhirnya disepakati menjadi 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari dan
450 hari untuk masa penahanan.
Penangkapan berbeda dengan penahanan, sehingga esensi dan pemahamannya sangat berbeda. Merujuk
pada pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa “pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa”, itu artinya masa penangkapan adalah masa dimana
tersangka dan terdakwa “sudah” berada dalam “pengekangan” atau dalam bahasa awam bisa disebut
sudah berada bersama penyidik, untuk kemudian berdasarkan bukti permulaan yang cukup selama 1 hari
(dalam KUHAP) atau 7 hari (dalam UU Terorisme) dilakukan langkah lain guna kepentingan penyedikan,
seperti melanjutkan pada penahanan dan lain sebagainya. Masa penangkapan tidak dan bukan termasuk
“proses” mengejar atau menangkap pelaku. Proses mengejar dan menangkap adalah dua hal berbeda
dengan masa penangkapan yang diatur baik dalam KUHP atau UU Terorisme.64
Penangkapan dalam jangka waktu lama bisa berakibat fatal pada pelanggaran hak asasi manusia. Selama
ini, masa penangkapan 7 hari berpotensi menimbulkan praktik penyiksaan dalam proses peradilan kasus
terorisme. Hal ini karena masa penangkapan yang melebihi waktu normal tersebut berpotensi adanya
penahanan incommunicado atau penahanan/penempatan seseorang tanpa akses terhadap dunia luar.
Kondisi tidak adanya akses ini membuka peluang besar adanya penyiksaan.
Ketentuan penahanan dalam RUU ini sangat eksesif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip
sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Salah satunya adalah hak untuk segera diajukan ke ruang
sidang dan diproses perkaranya. Lamanya waktu ini juga bertentangan dengan ICCPR. Ketentuan yang juga
diatur dalam KUHAP, melanggar prinsip segera untuk dihadapkan pada hakim dan diproses hukum,
lamanya waktu penahanan ini akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang
berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia.65
Penambahan masa penangkapan menjadi 14 hari dan kemungkinan perpanjangan 7 hari perlu adanya
monitoring mechanism, karena penangkapan berpotensi menjadi penahanan incommunicado, maka harus
dipastikan tersangka yang ditangkap memiliki seluruh hak yang didapat dalam proses penahanan, akses
64

ICJR, Indonesia Harus Siapkan Mekanisme Pengawasan, Imbangi Masa Penahanan dalam RUU Terorisme ,
http://icjr.or.id/indonesia-harus-siapkan-mekanisme-pengawasan-imbangi-masa-penahanan-dalam-ruuterorisme/ , diakses 11 Februari 2018
65
Ibid.

47

pada kuasa hukum, hak atas informasi dan seluruh hak yang pada umumnya dimiliki seorang tersangka
atau terdakwa dalam masa penangkapan. Sedangkan untuk masa penahanannya, harus dihitung ulang
terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5) RUU Terorisme, agar disesuaikan dengan
ketentuan KUHAP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan UU Terorisme saat ini (UU Terorisme
saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan tahanan).
Rekomendasi 2.4.2 Pasal Upaya Paksa: Ketentuan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan dalam Revisi
UU Terorisme

1. ICJR meminta Pemerintah dan DPR memahami secara cermat definsi dan esensi penangkapan,
sehingga mampu merumuskan pasal terkait dengan penangkapan terutama dengan jangka
waktu dan hak – hak tersangka dalam penangkapan dalam revisi UU Terorisme yang sesuai
dengan prinsip hak asasi manusia
2. Pemerintah dan DPR juga harus cermat dalam menentukan masa penahanan, harus dengan
bukti yang empiris bahwa penambahan masa penahanan memang benar – benar diperlukan

2.4.3 Mendorong Penguatan Lembaga Praperadilan
Selama 2017, terdapat kasus Praperadilan yang menyorot perhatian publik, yakni gugatan praperadilan
Setya Novanto melawan KPK yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29
September 2017. Setya Novanto (SN) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP pada 17 Juli
2017 oleh KPK, namun akhirnya memenangkan gugatan dengan beberapa alasan.
Dalam pantauan ICJR, setidaknya ada beberapa alasan Hakim yang mengabulkan gugatan SN, diantaranya
Hakim menilai ada kesalahan prosedur karena SN ditetapkan sebagai tersangka di awal dan bukan di akhir
penyidikan, lalu bukti yang diajukan oleh KPK dianggap tidak sah karena sudah digunakan di persidangan
orang lain.
Atas hal tersebut, KPK mengumumkan kembali SN sebagai tersangka pada 10 November 2017 berdasarkan
Surat Perintah Penyidikan per tanggal 31 Oktober 201766. Pada dasarnya KPK jelas memiliki kewenangan
untuk menetapkan kembali SN sebagai tersangak. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4
Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Sepanjang KPK yakin dan memiliki
2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016, maka SN masih bisa ditetapkan
kembaii menjadi tersangka.
Hanya saja kasus ini kembali mengangkat isu tentang minimnya pengaturan tentang hukum acara
praperadilan dalam KUHAP. KUHAP tidak mampu menjawab kebutuhan pengaturan, manakala
dimungkinkan terjadi penetapan tersangka secara berkali-kali. Hal ini pernah terjadi pada kasus La Nyalla
tersangka akasus dugaan korupsi dana hibah pada Kadin Jawa timur yang ditetapkan sebagai tersangka
66

Ribertus Belarius, Kembali Tetapkan Novanto Sebagai Tersangka, KPK Bersiap Hadapi Perlawanan,
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/20345501/kembali-tetapkan-novanto-sebagai-tersangkakpk-bersiap-hadapi-perlawanan , diakses pada 20 Februari 2018.

48

oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Maret 2016 yang atas hal tersebut, dirimunya mengajukan
praperadilan pada 18 Maret 2016 melalui kuasa hukumnya. Pada saat itu La Nyalla telah melarikan diri
sehingga ia tidak menghadiri persidangan pra peradilannya, namun pada 12 April 2016 hakim mengabulkan
gugatan praperadilannya dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Namun pada
pertengahan April 2016 La Nyalla kembali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencucian uang, atas hal
tersebut dia juga mengajukan praperadilan dan menang pada pertengahan Mei 2016. Pada akhir Mei 2016,
La Nyalla kembali ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang pertama. Atas hal ini, pihak La Nyalla
melalui anaknya menjajukan gugatan praperadilan. Pada 23 Mei 2016 penetapan tersangka La Nyalla
kembali dimentahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menyatakan bahwa penetapannya menjadi
tersangka tidak sah, karena La Nyalla tidak pernah diperiksa sebelumnya67.
Atas hal ini, ICJR melihat bahwa terdapat kekosongan hukum dalam acara sidang praperadilan yang
mengatur manakala ada kemungkinan terjadinya pemeriksaan praperadilan sampai dengan berkali-kali.
Memang secara substansi, praperadilan tidak memeriksa formil perkara sehingga tidak terdapat asas ne bis
in idem bagi kasus ini, karena ne bis in idem hanya berlaku bagi pokok perkara. Namun, ICJR menilai bahwa
ketidakpastian hukum ini sangat dapat terjadi, apa lagi dalam konteks penilaian praperadilan terkait
dengan perolehan alat bukti permulaan yang digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.
Hakim wajib memutus bahwa penetapan seseorang menjadi tidak sah, mana kala salah satu atau kedua
bukti permulaan yang digunakan oleh penyidik diperoleh secara tidak sah. Hakim dalam putusannya pun
harus menyatakan bahwa alat bukti yang didapatkan dengan cara tidak sah, akan menjadi tidak sah untuk
pokok perkara, bukti ini pun tidak dpaat digunakan untuk perintah penyidikan baru, terhadap tersangka
tersebut pun dapat diberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Sehingga secara jelas, apabila alat bukti tersebut
kembali digunakan sebagai alat bukti, maka penetapannya menjadi tidak sah, dan tidak dapat diajukan
kembali praperadilan atas kasus tersebut demi menjamin adanya kepastian hukum acara praperadilan.
Rekomendasi 2.4.3 Mendorong Penguatan Lembaga Praperadilan

1. ICJR meminta agar pemerintah segera mengakhiri termasuk untuk menutup celah yang masih
banyak muncul. Ada problem jangka waktu, dan problem hukum acara dalam Praperadilan yang
tidak jelas dan abu abu antara perdata dan pidana yang tentunya melahirkan situasi
ketidakpastian hukum
2. ICJR mendorong agar Pemerintah segera memperhatikan keadaan ini dengan mengambil
langkah-langkah cepat dan responsif, salah satunya dengan cara menerbitkan aturan transisi
berupa Peraturan Pemerintah untuk mengatur Hukum Acara Praperadilan yang lebih
komprehensif dan kompatibel dengan UU SPPA

2.4.4 Rancangan Undang-undang tentang Penyadapan
Pada 2017, isu mengenai pengaturan penyadapan kembali menguat dengan beberapa kejadian yang
mendukungnya, seperti pernyataan Penasehat Hukum Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja
Purnama (Ahok), yang menyatakan bahwa telah terjadi percapakan antara Mantan Presiden Susilo
67

Dirangkum dari berbagai sumber berdasarkan hasil monitoring ICJR
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Bambang Yudhoyono (SBY) dan KH. Ma’aruf Amin (Ketua MUI) soal Fatwa MUI68, wacana revisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)69, Pembahasan revisi UndangUndang (UU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme70, Rapat Dengar Pedapat
(RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK71, serta masuknya RUU KUHAP dan RUU Penyadapan dalam
daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 atas inisiasi DPR RI72. RUU penyadapan dicanangkan
akan mulai dibahas pada awal 2018 dan diharapkan selesai di periode 2014-201973.
DPR RI memandang bahwa perlu dibuat aturan tunggal mengenai penyadapan yang akan menjadi payung
hukum dan standar bagi aparat penegak hukum maupun intelijen dalam melakukan penyadapan.
ICjR mengingatkan karena penyadapan sangat bersinggungan erat dengan pelanggaran HAM privasi maka
perlu diatur secara jelas dan mendetail agar menutup kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan baik
oleh aparat penegak hukum maupun pihak intelijen. Perumusan RUU Penyadapan harus sejalan dengan
putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 tentang pengujian UU No.
11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap UUD 1945, dimana pembatasan hak asasi manusia melalui
penyadapan harus diatur dengan undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang
melanggar HAM. Dalam putusan tersebut, DPR RI dan Pemerintah diamanahkan untuk membentuk satu
aturan tunggal tentang mekanisme dan prosedur penyadapan.
Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan syarat – syarat dalam penyusunan RUU penyadapan, yaitu:
1. adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang- Undang untuk memberikan izin penyadapan,
2. adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,
3. pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, dan
4. pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.
Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan, yaitu :
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Hasanudin Aco, SBY: Kalau Polri, BIN atau Bais yang Menyadap Maka Itu Melanggar UU,
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71
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72
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Februari 2018
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan,
tujuan penyadapan secara spesifik,
kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan,
adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan,
tata cara penyadapan,
pengawasan terhadap penyadapan,
penggunaan hasil penyadapan, dan
hal lain yang dianggap penting yaitu mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari
pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi
pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM.

Rekomendasi 2.4.4 Rancangan Undang-undang tentang Penyadapan

1. ICJR meminta Pemerintah dan DPR untuk mencermati dan mematuhi dengan benar Putusan MK
yang menyatakan syarat-syarat penyadapan. Bahwa penyadapan sangat berpontensi melanggar
Hak Asasi Manusia, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dipastikan tidak akan
melanggar Hak Asasi Manusia, dengan demikian mematuhi putusan MK tersebut mutlak untuk
dilakukan dalam penyusunan RUU tersebut.
2. ICJR juga mendorong unifikasi Hukum Acara Penyadapan agar tidak terjadi kesemrawutan
hukum acara karena berbeda penegakkannya dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang telah
dinyatakan dalam putusan MK.

2.5 Kebijakan dan Implementasi Hak Saksi dan Korban
Sepanjang 2017, dapat dikatakan bahwa tidak terlalu banyak prestasi yang ditorehkan pemerintah
Indonesia baik dalam parlemen maupun eksekutif dalam menjamin terciptanya regulasi dan implementasi
regulasi yang mempuni bagi perlindungan saksi dan korban.
Pada 2017, berdasarkan pantauan ICJR terdapat 2 peraturan baru yang memberikan perlindungan terhadap
saksi dan korban, yaitu terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada 11 Juli 2017 dan terbitnya Peraturan
Pemerintah (PP) No 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
Pidana pada 17 Oktober 2017 setelah hampir 2 tahun KPPPA dan Kemensos menyusun dan membahas
rancangan PP tersebut74.
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Dina Mafahe, RPP Restitusi bagi Anak Korban Kejahatan Tengah Digodok,
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Salah satu perkembangan lainnya dalam hal kebijakan tentang hak saksi dan korban adalah dengan
diinisiasinya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang pada tahun 2017 memasuki
tahap pembahasan di DPR setelah terbit Surat Presiden yang menyatakan dimulainya pembahasan RUU ini.
Perkembangan dalam kebijakan perlindungan saksi dan korban juga terjadi dalam pembahasan revisi UU
terorisme yang secara konkret menghasilkan pembaharuan pengaturan tentang hak korban terorisme.
Secara umum, dalam revisi UU Terorisme, disepakati beberapa hal krusial tentang hak korban, salah
satunya mengenai penambahan hak korban, tidak hanya kompensasi dan restitusi.
2.5.1 Lahirnya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum
Kendati PERMA ini secara lebih luas mengatur mengenai pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik
pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, namun keberadaannya sangat diperlukan terutama
dalam peradilan pidana yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum.
Sebelum lahirnya PERMA ini, terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait dengan proses peradilan yang
melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan
yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. Sebagai contoh, dalam perkara
kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pib.B/PA/2007/PN. LP, hakim justru memberikan
pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya
melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit
memperoleh keadilan.
Belum lagi permasalahan perbedaan pandangan antar hakim dalam memutus hukuman bagi pelaku
kekerasan terhadap perempuan dalam hal terdapat relasi kuasa. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH
dengan Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN. Bgl menunjukkan ketimpangan tersebut. Dalam putusan
pertama, majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, hakim
mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringan hukuman. Sedangkan dalam putusan
kedua, relasi kuasa ditafsirkan hakim secara progresif sebagai unsur paksaan dalam tindak pidana
perkosaan.
PERMA ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk
mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Pasal 6 PERMA ini
mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin
kesetaraan gender, hal ini dapat menjadi titik balik lahirnya putusan-putusan yang progresif menafsirkan
rumusan yang menjamin kesetaraan gender.
Hal yang penting pula untuk diperhatikan adalah bahwa perkara yang melibatkan perempuan tidak hanya
melibatkan hakim dalam konteks di peradilan. Terdapat aparat penegak hukum lain misalnya kepolisian
dan kejaksaan yang justru merupakan lembaga yang secara langsung dan pertama berinteraksi dengan
perempuan yang berperkara.
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Dalam beberapa kasus, justru kepolisian lah yang berperan menjadikan perkara yang melibatkan
perempuan diproses atau tidak. Upaya ini telah diinisiasi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
inisiatif DPR yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum dalam setiap
tingkat pemeriksaan perkara, namun begitu RUU tersebut akan terlaksana hanya dalam konteks kasus
kekerasan seksual, perlu adanya pengaturan tentang penanganan perkara sensitif gender untuk semua
tindak pidana.
Rekomendasi 2.5.1 Lahirnya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum

ICJR mendorong agar pengaturan mengenai hak perempuan dan perlindungan perempuan dalam
peradilan pidana harusnya diatur dalam satu ketentuan UU atau melalui unifikasi hukum agar
pelaksanaannya mudah diterapkan di berbagai lembaga penegak hukum.

2.5.2 Disahkannya PP No 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban
Tindak Pidana
Regulasi ini dimandatkan berdasarkan ketentuan Pasal 71D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PP ini
merupakan 1 dari 5 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat oleh Pemerintah dalam pelaksanaan UU
Perlindungan Anak, sebelumnya Pemerintah baru mengesahkan 1 PP dibawah UU Perlindungan Anak, yaitu
PP No 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di KUHAP, UU TPPO, UU PKDRT dan UU
No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya PP ini juga diharapkan mampu mejamin
terpenuhinya hak restitusi bagi korban anak, karena selama ini restitusi cenderung sulit untuk diterapkan
karena tidak adanya ketentuan pelaksana yang memadai75 .
Dalam Pasal 2 PP ini dinyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh
Restitusi mencakup (a). Anak yang berhadapan dengan hukum; (b). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual; (c). Anak yang menjadi korban pornografi; (d). Anak korban penculikan, penjualan
dan/atau perdagangan; (e). Anak korban kekerasan fisik dan (f) Anak korban kejahatan seksual. Muatan
Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 3) berupa: (a). ganti kerugian atas kehilangan
kekayaan; (b). ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c). penggantian
biaya perawatan dan/atau psikologis.
Dalam PP ini, Restitusi dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak yang menjadi korban; atau ahli waris
anak yang menjadi korban; atau orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang
menjadi korban, permohonan juga dapat diajukan oleh lembaga. Permohonan Restitusi kepada pengadilan
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pernyataan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lili Pintauli yang menyatakan permohonan
restitusi selain TPPO saat ini masih belum jelas, pada TPPO ketentuan UU No 21 tahun 2007 sudah mengatur
secara teknis permohonannya sedangkan untuk tindak pidana lain merujuk pada UU lain., dalam Fathan
Qorib, Penolakan Permohonan Restitusi dan Tantangannya di Peradilan Pidana,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5965f975b0114/penolakan-permohonan-restitusi-dantantangannya-di-peradilan-pidana , diakses pada 14 Februari 2018
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yang diajukan sebelum putusan pengadilan dapat diajukan kepada penyidik dalam tahap penyidikan;
ataupun kepada penuntut umum pada tahap penuntutan. Permohonan Restitusi juga dapat diajukan
melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu kelebihan PP ini adalah PP ini dapat mendorong partisipasi aparat penegak hukum (penyidik dan
penuntut) untuk mendorong terlaksananya restitusi bagi korban. Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 diatur
ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum dapat memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi
kepada korban, walaupun semestinya aturannya harus mewajibkan penyidik dan penuntut umum untuk
memberitahukan hak ini kepada korban. PP ini juga mengatur tentang teknis pelaksanaan restitusi yang
dilakukan oleh jaksa. ICJR memandang bahwa hal ini merupakan satu langkah maju. Selama ini umumnya,
Aparat Penegak Hukum tidak terlalu mendorong pelaksanaan restitusi, kecuali dalam hal restitusi Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO)76.
Butuh dorongan yang kuat untuk meningkatkan minat Aparat Penegak Hukum dalam memfasilitasi restitusi
korban. Disamping itu PP ini juga memberikan mandat yang kuat kepada Lembaga perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) untuk membantu menilai kerugian yang dimohonkan (Pasal 13 dan Pasal 17), mandat ini
harus dilaksanakan LPSK secara maksimal tanpa syarat. Namun ICJR menilai bahwa dalam PP ini terdapat
beberapa catatan, pertama terkait dengan beban administrasi untuk pemenuhan restitusi dalam PP ini,
syarat-syarat administrasi tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada korban, melainkan difasilitasi oleh
aparat penegak hukum dan LPSK, selain itu PP ini juga belum memberikan pengaturan apabila restitusi
tidak dibayarkan oleh pelaku, harusnya PP ini memuat mekanisme yang bisa ditempuh apabila hal tersebut
terjadi, dapat berupa perampasan aset terpidana ataupun mekanisme kompensasi sesuai PP No 44 tahun
2008. Catatan lainnya adalah, dikarenakan PP ini terkait dengan hak anak, maka terdapat kemungkinan
bahwa restitusi ini dibebankan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Pengajuan restitusi kepada
pelaku anak harus tetap memperhatikan kepentingan anak pelaku dan tidak boleh menghambat proses
diversi bagi anak pelaku tersebut.
Rekomendasi 2.5.2 Disahkannya PP No 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang
Menjadi Korban Tindak Pidana

ICJR meminta kepada Aparat Penegak Hukum dan LPSK memaksimalkan dan memanfaatkan sebaikbaiknya adanya PP ini, guna menjamin bahwa setiap korban anak dapat memperoleh hak atas restitusi.
Segala beban adminitrasi yang harus dipenuhi oleh korban harus difasilitasi oleh aparat dan LPSK untuk
memudahkan korban.

76

dalam pernyataan Ketua LPSK dan data LPSK sepanjang tahun 2016 dan 2017 sebagian besar restitusi yang
dimohonkan oleh LPSK berasal dari kasus TPPO, hanya sedikit sekali dari kasus lain. Dalam ibid, dan MG.
Noviarizal, LPSK: Restitusi Korban Terwujud Tahun ini,
http://kabar24.bisnis.com/read/20180120/16/728713/lpsk-restitusi-korban-terwujud-tahun-ini-, , diakses
pada 14 Februari 2018
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2.5.3 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Perjalanan panjang Rancangan udang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai dengan disusunnya
rancangan undang-undang ini oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan pada
pertengahan tahun 2014. Komnas Perempuan bersama-sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL)
mendorong beberapa reformasi hukum terkait dengan kekerasan seksual ini. Pada 23 Agustus 2016,
Komnas Perempuan dan FPL menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan
Seksual kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah. Sebelumnya pada Mei 2016, draft RUU ini juga
telah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR yang diwakilkan pemberiannya oleh anggota DPR Rieke Diah
Pitaloka77 yang menurutnya telah ditandatangani oleh 70 anggota DPR. Sebagai tindak lanjut penyerahan
ini naskah RUU PKS ini, baleg melakukan harmonisasi naskah RUU tersebut dengan sejumlah udang-undang
lainnya. Atas hasil harmonisasi itu rampunglah draft RUU versi baleg pada Januari 2017. Atas dasar
berhasilnya draft diberikan kepada Baleg dan masifnya dorongan masyarakat sipil kepada DRP segera
mengesahkan RUU tersebut, pada Juni 2016, pemerintah dan Baleg DPR sepakat untuk masukkan RUU PKS
ke dalam prolegnas tambahan 2016-201978.
Draft RUU yang diselesaikan Baleg pada Januari 2017 tersebut memiiliki perbedaan dengan apa yang
dirumuskan oleh Komnas Perempuan. Draft RUU PKS yang ditulis komnas Perempuan memuat 15 Bab dan
184 Pasal, sedangkan draft yang diselesaikan Baleg terdiri dari 15 Bab dan 152 Pasal79. Atas dasar draft
terebut, baleg kemudian menjadikan RUU tersebut sebagai rancangan UU yang diajukan oleh DPR yang
akan dibahas di dalam sidang paripurna80 untuk dibahas, yang kemudian membuat DPR mengirimkan surat
kepada Presiden dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017 yang dibalas oleh Presiden melalui surat nomr
R.25/Pres/06/2017 per tanggal 2 Juni 2017 yang menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Menteri Kesehtaan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pemdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Ham baik sendiri sendiri-sendiri atau
bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan
Kekerasan Seksual.
Yang bertindak merancang daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU PKS yang telah dikirimkan DPR adalah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dari naskah yang telah
dirampungkan KPPPA pada Mei 2017, pemerintah memangkas isi RUU PKS dari 152 Pasal menjadi hanya 52
pasal81, alasannya adalah dikarenakan menteri tidak ingin mengatur kembali hal yang sudah diatur dalam
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undnag-undang lain, beliau juga mengatakan bahwa adanya RUU ini tidak untuk membentuk lembaga baru
namun untuk memaksimalkan lembaga yang sudah ada82. Pada 11 September 2017, pemerintah melalui
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi VIII DPR mulai
membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasca rapat ini, tidak ada perkembangan pembahasan
RUU PKS sampai akhir 2017.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lahir dalam upaya menghadirkan penguatan pengaturan hak korban
yang selama ini belum diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya
penguatan hak korban selama ini hanya tersebar dalam UU sektoral, kekerasan seksual anak diatur dalam
UU Perlindungan Anak, kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU PKDRT, dalam konteks eksploitasi
seksual diatur dalam UU TPPO, dan untuk pengaturan hak korban secara umum diatur dalam UU LPSK.
Seluruh UU tersebut tidak ada yang mengatur tentang pemenuhan hak korban yang runut dari mulai proses
pelaporan hingga pemulihan. Tidak ada juga pengaturan yang komprehensif tentang hukum acara
penanganan kasus kekerasan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam rancangan versi DPR
lantas hadir dengan mengatur ketentuan tersebut83, mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi aparat
penegak hukum dalam berbagai tingkat pemeriksaan untuk tidak memberikan atau mengajukan
pertanyaan yang merendahkan korban, dalam RUU versi DPR juga dimuat kewajiban aparat penegak
hukum untuk memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya, namun sayangnya pengaturan
mengenai hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam DIM Pemerintah versi KPPPA.
Rekomendasi 2.5.3 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual

ICJR mendorong pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak terlepas dari fokus pada
kekhususan RUU ini yang menjamin penguatan hak korban kekerasan seksual secara komprehensif yang
diatur dalam hukum acara untuk memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual
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dengan hanya menyatakan kewajiban penyidik berdasarkan UU, Pasal 63 berisi tentang larangan Penyidik
bagi Korban, yang dihapus dalam DIM Pemerintah, Pasal 64 mengatur laranngan Penyidik bagi terlapor atau
tersangka, yang dihapus dalam DIM Pemerintah. Pasal 65 RUU Versi DPR dimuat kewajiban Penuntut Umum
kepada korban, yang rumusannya dihapus dalam DIM Pemerintah, larangan bagi Penuntut Umum kepada
korban padal Pasal 67 ayat (2) juga dihapus dalam DIM Pemerintah. Pasal 72, Pasal 73RUU Versi DPR memuat
kewajiban hakim kepada korban yang dihapus dalam DIM Pemerintah. Larangan bagi hakim kepada korban
dimuat dalam Pasal 74 RUU Versi DPR yang dihapus dalam DIM Pemerintah. Pasal tentang pedoman
pemidanaan bagi hakim (poin-poin tentang hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam Pasal
77 dalam RUU versi DPR hanya dimuat terkait dengan “dapat” memutuskan pemulihan dalam DIM
Pemerintah.
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2.5.4 Penguatan Hak Korban Terorisme dalam Rapat Pembahasan RUU Teorisme
Salah satu hal cukup baik dalam implementasi pemenuhan hak korban yang terjadi sepanjang 2017 adalah
masuknya pembahasan Hak Korban dalam pembahasan revisi UU Terorisme dengan dengan diakomdirnya
penguatan hak korban dalam Daftar Inverisasi Masalah pembahasan revisi UU Terorisme. Setelah
sebelumnya, mulai dari awal tahun 2016, pertama kali wacana melalukan revisi UU No 15 tahun 2003
dicanangkan, fokus yang diberikan oleh pemerintah dan DPR hanya seolah pada upaya penanganan,
pencegahan dan upaya represif melalui perluasan wewenang aparat penegak hukum, tidak ada sama sekali
pembahasan mengenai hak korban, seolah dalam Perppu No 1 tahun 2002 pengaturan hak korban tidak
perlu direvisi. Padahal ketentuan mengenai hak korban sangat minim diatur dalam UU Terorisme yang saat
ini berlaku.
Sebagai catatan, pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Panja mulai dibahas pada
awal tahun 2017, yakni pada 18 Januari 2017 dengan agenda rapat membahas judul dan konsiderans
undang-undang. Berdasarkan hasil monitoring ICJR, rapat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme telah berlangsung sebanyak 23 kali84 dengan komposisi rapat terbuka sejumlah 9 kali, rapat
tertutup sejumlah 14 kali dan rapat yang tidak terlaksana sejumlah 1 (satu) kali. Pembahasan paling lama
terdapat pada pembahasan penangkapan, penahanan dan penyadapan. Pembahasan mengenai ateri hak
korban dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu pada Rapat Rabu, 6 September 2017, Kamis, 7 September 2017,
Kamis, 13 September 2017, Rabu, 27 September 2017 dan Kamis, 28 September 2017
Hak korban diatur hanya dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Perppu No 1 tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Skema perlindungan yang diberikan hanya berupa kompensasi
dan restitusi untuk korban, dan rehabilitasi untuk orang yang dinyatakan bebas atau lepas dalam putusan
terorisme. Kesemua hak tersebut diatur dalam mekanisme putusan pengadilan, sehingga korban tidak akan
mendapatkan hak atas kompensasi dan/atau restitusi jika tidak ada putusan hakim yang menyatakan
demikian.
Pada awal pembahasan revisi UU Terorisme sama sekali tidak termuat ketetuan tentang urgensi
pengaturan ulang atau revisi mengenai hak-hak korban dalam UU No 15 tahun 200385, yang termuat dalam
wacana revisi hanya persoalan mengenai upaya penanganan perkara terorisme yang difokuskan kepada
pelaku, Pembahasan paling lama pun untuk materi tentang penangkapan, penahanan dan penyadapan,
bukan untuk materi penguatan hak korban.
Pada 14 April 2016 ICJR memberikan masukkan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) kepada masing-masing
fraksi di DPR. Tindak lanjut dari masukkan ini, pada 31 Mei 2016, ICJR diundang untuk menghadiri Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Pembahasan revisi UU Terorisme, adapun masukkan yang
diberikan oleh ICJR adalah terkait: (1) Tindak pidana dan pemidanaan: Hukuman Mati dan Pencabutan
84
85

Hingga 19 Oktober 2017
Dalam keterangannya, Menkopolhukam saat itu menjelaskan bahwa 7 poin penting revisi UU Terorisme
adalah: 1) pengertian terorisme dan kekerasan 2) kewenangan penangkapan 3) penambahan masa
penahanan 4) alat bukti 5) bahasan deradikalisasi 6) wacana pemisahan Lapas untuk narapidana terorisme 7)
wacana pelibatan Badan Intelegen Negara (BIN) atau TNI. Dalam Intan Pratiwi, Ini 7 Poin Draft Revisi UU
Terorisme, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/02/o1vrxi361-ini-7-poin-draf-revisiuu-terorisme-part1, diakses pada 14 Februari 2018.
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Kewarganegaraan (2) Hukum Acara Pidana: Penangkapan, Penahanan, pencegahan dan penyadapan (3)
Anak pelaku Teorisme dan (4) Hak-hak Korban Terorisme.
Pada April 2017, masukkan dari ICJR termasuk di dalamnya tentang DIM mengenai hak korban terorisme
masuk ke dalam DIM beberapa fraksi, terdiri fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Parta Gerindra,
Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Parta Hanura dan Fraksi PKB86, terdapat 4 fraksi (FPAN, FPPP, FPKS dan
Nasdem) yang tidak memasukkan ketentuan mengenai hak korban dalam DIM revisi UU Terorisme.
Tindak lanjut dari DIM tersebut adalah pembahasan mengenai hak korban terorisme yang dilakukan pada 5
kali dari 6 September 2017 sampai dengan 28 September 2017. Kelima rapat tersebut mengahasilkan
perubahan pasal sebagai berikut.
Tabel 2.10 Perubahan Pengaturan Hak Korban dalam Revisi UU Terorisme
No. Perppu No. 1 tahun 2002 (UU Terorisme Dalam RUU Hasil Pembahasan
Lama)
1.
Tidak ada jaminan korban merupakan Ada jaminan korban tanggung jawab
tanggung jawab negara
negara87
2.
Tidak ada pengaturan identifikasi korban oleh Ada pengaturan identifikasi korban oleh
penyidik
penyidik
berdasarkan
olah
tempat
kejadian88
3.
Hak korban hanya sebatas
Tambahan tanggung jawab negara89
a. Kompensasi
a. Bantuan medis;
b. Restitusi
b. Rehabilitasi
psikososial
dan
psikologis;
c. Santunan bagi keluarga dalam hal
korban meninggal dunia;

86

Supriyadi Widodod Eddyono, dkk, Memetakan Usulan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) RUU Pemberantasan Terorisme, ICJR: 2017, hal 98.
87
Pasal 35A
(1) Korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab Negara.
(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Korban langsung;
b. Korban tidak langsung.
Disetujui Panja, Tanggal 13 Sept 2017. Penjelasan ayat (1): Korban tindak pidana terorisme adalah seseorang
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak
pidana terorisme. Catatan: Penjelasan ayat (1) diusulkan dapat dijadikan definisi dalam ketentuan umum
Berdasarkan usulan baru Panja 27 Sept 2017, ayat (2) dengan Catatan: Definisi korban langsung dan tidak
langsung perlu dituangkan dalam penjelasan
Catatan: Perlu ada penjelasan mengenai lingkup korban yang meliputi korban langsung dan tidak langsung
88
Pasal 35A ayat (3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil
olah tempat kejadian tindak pidana terorisme, DISETUJUI PANJA, 27 SEPT 2017 Penjelasan ayat (3): Yang
dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.
89
Pasal 45 ayat (4) Bentuk tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
a.
Bantuan medis;
b.Rehabilitasi psikososial dan psikologis;
c.Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan
d.kompensasi.
Disetujui Panja, 27 Sept 2017
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4.

5.

6.

Kompensasi hanya dapat diajukan korban Ada
pengaturan
LPSK
mengajukan
atau kuasanya
permohonan dalam hal korban tidak
mengajukan90
Kompensasi hanya dalam skema putusan
Ada
pengaturan
mengani
skema
kompensasi
berdasarkan
penetapan
pengadilan apabila pelaku meninggal,
bebas atau tidak ditemukan91
Tidak ada ketentuan spesifik mengenai Ada pengaturan tentang pidana penjara
ketentuan apabila pelaku tidak membayar pengganti paling singkat 1 tahun, paling
restitusi
lama 4 tahun apabila pelaku tidak
membayar restitusi92

Rekomendasi 2.5.4 Penguatan Hak Korban Terorisme dalam Rapat Pembahasan RUU Teorisme

ICJR mengapresiasi terkamodirnya hak korban dalam revisi UU Terorisme. Satu hal yang menjadi
rekomendasi ICJR bagi pemerintah dan DPR adalah untuk segera mensahkan rumusan pasal yang
menjamin perolehan kompensasi tanpa melalui putusan hakim (Pasal 36 ayat (7) jo ayat (8) untuk
menjamin korban terorisme menjadi tanggung jawab negara.

2.5.5 Hadirnya Putusan Pertama yang Memberikan Kompensasi Korban Terorisme
Untuk pertama kalinya, pada 19 Oktober 2017, Pengadilan mengabulkan putusan pemberian Kompensasi
kepada korban terorisme di Indonesia. Putusan dengan nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Tim akhirnya

90

Pasal 36 ayat (4) Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang
perlindungan saksi dan korban, Disetujui Panja tanggal 28 Sept 2017
91
Pasal 36 ayat (7) Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa
pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penentapan pengadilan, Pasal 36 ayat (8) Dalam
hal pelaku dinyatakan bebas atau pelaku tidak diketahui, kompensasi tetap diberikan berdasarkan penetapan
pengadilan Berdasarkan Catatan Panja 28 Sept 2017 Dipending. Pemerintah lebih lanjut akan berkonsultasi
dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuanganwalaupun ketentuan ini masih dipending Pemerintah
lebih lanjut akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan.
92
Pasal 36A Disetujui Panja 28 Sept 2017 (Ketentuan mengenai Restitusi)
(1) Korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku
kepada korban atau ahli warisnya.
(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada penyidik
sejak tahap penyidikan.
(4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah
kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan
pengadilan.
(6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling siangkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.
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mengabulkan pemberian kompensasi untuk korban terorisme pengeboman gereja di Samarinda November
2016 lalu.
Sebelumnya pada 30 Agustus 2017 Penuntut Umum dalam tuntutannya memasukkan permohonan para
korban dengan memperhitungkan kompensasi kerugian yang dihitung oleh LPSK, dengan merinci masingmasing nilai kerugian yang diderita oleh korban dengan total tuntutan sebesar Rp 1,479,535,400.. Dalam
tuntutannya, penuntut umum YUANA NURSHIYAM , SH.,MHum. menyatakan demikian
Meneruskan Permohonan Para Korban Bom di Gereja Oikumene Sengkotek Samarinda, agar
Majelis Hakim dalam putusannya Membebankan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI.,
untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya
disampaikan melalui LPSK dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban DORTA MANEK sebesar Rp. 128.565.000,- (seratus
dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
2. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MARTHA BIN sebesar RP.118.798.000,- (seratus
delapan belas juta tujuh ratus sembulan puluh delapan ribu rupiah);
3. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MESRIANI SIRAIT sebesar Rp.124.170.000,- (seratus
dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban TETTY SIAHAAN sebesar RP.131.770.000,- (seratus
tiga puluh satu juta tujuh puluh tuju ribu rupiah);
5. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban SARINA GULTOM (orang Tua Trinity) sebesar Rp.
305.595.400,- (tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
6. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MARSYA TIUR NOVITA SAGALA sebesar RP.
534.137.000,- ( lima ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
7. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban ANGGIAT MANUMPAK BANJARNAHOR (orang tua
Alm. INTAN) sebesar Rp. 136.500.000 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Putusan 349/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Tim yang terdiri dari Surung
Simanjuntak, Muhamad Sirad dan Khadwanto pada 19 Oktober 2017 memutus tuntutan penuntut umum
terkait dengan kompensasi dengan total yang dikabulkan Rp 237.871.152, dengan amar sebagai berikut:
1. Membebankan pembiayaan Kompensasi kepada Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah
melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk memberikan Kompensasi kepada Para
Pemohon Kompensasi tersebut di atas sebesar Rp. 237.871.152,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta
delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan perhitungan sebagai
berikut:
1. MARSYANA TIUR NOVITA (Orangtua Alvaro Aurelius Tristan Sinaga) sebesar Rp. 56.357.892,- (lima
puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
2. SARINA GULTOM (orang Tua Trinity) sebesar Rp.60.191.260,- (enam puluh juta seratus
Sembilanpuluh satu ribu duaratus enam puluh rupiah);
3. ANGGIAT MANUMPAK BANJARNAHOR (orang tua Alm. INTAN Olivia Banjar Nahor) sebesar
Rp.66.252.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. JEKSON SIHOTANG (Orangtua Anita Christabel Sihotang) sebesar Rp.17.155.000,- (tujuh belas juta
seratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. DORTA MARNAEK (Orangtua Mesti Nova Dinara dan Alyka Hema Mentieva) sebesar
Rp.19.215.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
6. MESRIANI SIRAIT sebesar Rp. 9.650.000,- ( Sembilan juta enam enam ratus lima puluh ribu rupiah);
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7. MARTHA BIN sebesar RP.9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lantas menindaklanjuti putusan ini dengan meneruskannya
kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pada 29 November 2017, LPSK pada acara Seminar 9
tahun LPSK “Mendorong Implementasi Penanganan Korban Kejahatan di Indonesia yang Terintegrasi”
tersebut menyerahkan secara simbolik kompensasi korban terorisme Gereja Oikumene Samarinda93
Dari nilai kerugian yang dimohonkan, hanya sekitar 16% yang dikabulkan oleh hakim, nilai tersebut hanya
untuk kerugian materil korban.
Rekomendasi 2.5.5 Hadirnya Putusan Pertama yang Memberikan Kompensasi Korban Terorisme

ICJR mengapresiasi hadirnya putusan pertama yang mengabulkan kompensasi korban terorisme ini,
meski jauh dari harapan korban dan terdapat korban yang permohonan kompensasinya tidak
dikabulkan. Putusan ini harus menjadi acuan untuk perbaikan implementasi penguatan hak korban,
khususnya dalam hak untuk mendapatkan kompensasi dari negara.

2.5.6 Implementasi Pemberian Layanan Korban di LPSK
Dari segi pemberian layanan bagi saksi dan korban, perbedaan tidak terlalu banyak terjadi di tahun 2017.
Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjukkan terdapat 890 orang yang dilindungi oleh
LPSK, 528 orang berasal dari program perlindungan 2016. Program perlindungan terbanyak masih tercatat
untuk korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang, dikuti oleh korban/saksi kekerasan seksual
dan pada peringkat ketiga adalah saksi dan/atau korban korupsi.
Tabel 2.11 Data Perlindungan Saksi dan Korban 2017
Jenis Tindak Carry over
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
Pidana
2016

Agu Sep Okt Nov Des

jumlah

Korupsi

-

-

3

5

-

-

1

-

2

2

1

22

164

Perdagangan
163
Orang

12

2

-

11

7

3

31

-

12

9

2

5

257

Kekerasan
Seksual

59

2

25

-

-

18

13

9

-

21

1

6

1

155

Penyiksaan

10

-

-

-

3

4

-

-

-

-

3

-

93

128

-

20

Tanpa Nama, Realisasi Kompensasi untuk Korban Terorisme di Samarinda, http://aida.or.id/realisasikompensasi-untuk-korban-terorisme-di-samarinda/, diakses pada 15 Februari 2018
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Tindak Pidana
168
Umum Lainnya

8

13

10

1

21

43

-

2

9

9

-

10

Total

294

890 Orang

Untuk hak korban atas restitusi tercatat bahwa restitusi pada tindak pidana perdagangan orang paling
banyak dipenuhi yaitu sebanyak 81 orang mendapatkan restitusi melalui LPSK, hal ini dapat dikatakan
bahwa peran regulasi yang jelas mempengaruhi kemudahan perolehan restitusi kepada korban. Dalam UU
No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mekanisme restitusi sudah diatur secara jelas,
mulai dari tahapan pengajuan dalam tuntutan hingga tersedianya mekanisme perampasan aset apabila
pelaku tidak mampu membayarkan restitusi, mekanisme penggantian hukuman pun dinyatakan secara
jelas. Berbeda dari UU lain, sebagai contoh UU Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa restitusi akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden, hal ini akan berdampak pada sulitnya korban mendapatkan
restitusi.
Tabel 2.12 Pemenuhan Hak Saksi dan Korban oleh LPSK
Hak Prosedural

Fisik

Medis

Psikologis

Restitusi

Psikososial

Jenis Tindak
Carry
Pidana
Over
2016

Carry
Jan- des
Over
2017
2016

Carry
Jan- des
Over
2017
2016

Jandes
2017

Carry Jan- Carry JanOver des Over des
2016 2017 2016 2017

Carry JanOver des
2016 2017

Korupsi

128

36

44

25

1

1

-

-

-

-

-

-

Perdagangan
160
Orang

94

5

5

14

8

12

4

145

81

3

-

Penyiksaan

10

10

3

-

1

-

2

-

-

3

-

-

Kekerasan
Seksual

56

96

17

16

14

18

47

71

2

-

-

10

Tindak Pidana
Umum
166
Lainnya

127

69

21

25

19

34

18

9

6

1

6

Total

363

138

67

55

46

95

93

156

90

4

16

520

Rekomendasi 2.5.6 Implementasi Pemberian Layanan Korban di LPSK

1. ICJR meminta pemerintah untuk memaksimalkan peran LPSK, agar perlindungan korban dan saksi
dapat dijangkau pada setiap kasus yang melibatkan korban dan saksi yang membutuhkan
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2. ICJR meminta pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif bagi saksi dan korban,
khususnya mengenai hak atas restitusi yang harus diatur secara komprehensif dari mulai
pengajuan, perhitungan, penuntutan hingga perolehan restitusi guna menjamin korban benarbenar mendapatkan restitusi
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Bab III
Catatan dan Rekomendasi atas Situasi Overcrowded di Lapas dan Rutan
3.1 Perkembangan Jumlah Penghuni Rutan dan Lapas
Beberapa isu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan di Indonesia yang terjadi di 2017, mulai
dari kondisi yang tidak kujung selesai yaitu kondisi overcrowded, meningkatnya angka pengguna
dalam Lapas yang memperburuk kondisi Lapas, kasus narapidana lari, kasus kerusuhan lapas hingga
temuan sel mewah di sepanjang 2017.
Secara garis besar kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia hingga penghujung 2017 masih mengalami
kepadatan. Per Desember 2017, Dari 33 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 694
kantor wilayah yang tidak kelebihan penghuni. Kelebihan penghuni paling besar terjadi kantor
wilayah Kalimantan Timur mencapai 270%. Disusul oleh kantor wilayah Riau dengan kondisi jumlah
penghuni mencapai 196%, sementara peringkat ketiga diduduki oleh kantor wilayah Sumatera
Selatan yang jumlah penghuninya mencapai 173% sedangkan DKI Jakarta peringkat 4 dengan jumlah
penghuni mencapai 168%.
Tren kenaikan penghuni lapas dan rutan se-Indonesia telah terjadi sejak tahun 2014, dan terus
meningkat hingga tahun 2017, berikut table kenaikan jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia
dari tahun 2014 hingga 2017
Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan per Tahun
No. Tahun
Jumlah Penghuni
Presentasi Jumlah Penghuni
(Per Desember)
1.
2014
163,404
140%95
2.
2015
176,754
146%96
3.
2016
204,550
169%97
4.
2017
232,081
188%98
Kenaikan cukup signifikan terjadi pada tahun 2016, dimana terjadi kenaikan jumlah penghuni Lapas
dan Rutan di Indonesia sebesar 23%. Kenaikan juga terjadi di tahun 2017, dimana terdapat kenaikan
19% jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia dibandingkan dengan 2016.
3.2 Kerusahan Lapas 2017
Sepanjang 2017 juga tercatat terjadi beberapa kali kerusuhan di dalam Lapas di Indonesia.
Kerusuhan yang cukup menjadi perhatian adalah kerusuhan yang terjadi Lapas Kelas IIA Jambi.
Sedikitnya terjadi 3 kali kerusuhan di Lapas tersebut. Dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab
mudahnya terjadi kerusuhan dikarenakan jumlah penghuni yang begitu banyak, hal ini terlihat
bahwa di Lapas Kelas IIA Jambi kondisi kelebihan muatan mencapai 711% pada Januari 2017 dengan
kasus kerusuhan paling banyak di 2017, mencapai 3 kali. Kerusuhan pun cenderung dikarenakan hal
94

DI Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat
dengan catatan 9 kanwil belum lapor: Bali, Bengkulu, DI Yogjakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara
96
dengan catatan 8 kanwil belum lapor: Bengkulu, DI Yogjakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara
97
dengan catatan 8 kanwil belum lapor: Bengkulu, DI Yogjakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara
98
dengan catatan 1 kanwil belum lapor: Kalimantan Timur
95
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sepele, sebagai contoh yang terjadi di Jambi, warga binaan menuntut adanya sumur air bersih
tambahan, kemudian sejumlah warga binaan melapor ke petugas yang berujung pada kericuhan99.
Hal ini jelas sungguh disayangkan karena kebutuhan dasar sekalipun dapat menjadi pemicu
permasalahan di Lapas.
Tabel 3.2 Daftar Kerusuhan Lapas 2017
No Tanggal
Tempat Kejadian

1.

2.

20 Januari 2017

1 Maret 2017

Kronologis
dan
Kerugian
yang
dialami
Beberapa
penghuni protes
kepada sejumlah
petugas
untuk
tidak menerapkan
aturan
yang
memberatkan
warga binaan
Ruang
koperasi
dibakar, petugas
dilempari batu

Lapas Kelas IIA Jambi

Lapas Kelas IIA Jambi

Keterangan
kondisi Lapas
Jumlah
Penghuni:
1.768
Kapasitas: 218
Overcrowded:
711%
Jumlah
Penghuni:
1.431
Kapasitas: 218
Overcrowded:
556%

3.

7 November 2017

Lembaga Pemasyarakatan 1 orang meninggal Jumlah
Kelas
IIA
Permisan, dunia dan 3 orang Penghuni: 312
Nusakambangan, Kabupaten luka
Cilacap, Jawa Tengah
Kapasitas: 221
Overcrowded:
41%

4.

27 September 2017

Lapas Kelas IIA Jambi

5.

24 Juli 2017

Lapas Kelas III Banjarbaru, Keributan antar Jumlah
Kalimantan Selatan
Blok E dan Blok F penghuni: 557
akibat utang
Kapasitas: 798

99

Petugas
BNN Jumlah
datang
untuk penghuni: 951
menangi
suatu
perkara,
terjadi Kapasitas: 218
penolakan yang
berujung
Overcrowded:
kerusuhan
336%

salah satu penyebab kerusuhan terjadi di Lapas kelas IIA Jambi dikarenakan warga binaan menuntut
kepada pihak lapas untuk menyediakan air bersih, Nanang Fahrurozi, Kunjungi Lapas Jambi, Zumi
Zola: Alhamdulillah Suasana Sudah Cair, https://daerah.sindonews.com/read/1172812/174/kunjungilapas-jambi-zumi-zola-alhamdulillah-suasana-sudah-cair-1484925457, diakses pada 22 Februari 2018
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6.

Overcrowded:
0%
Lapas Narkotika Kelas III Ruang
Lapas Jumlah
Palembang
rusak,
kaca penghuni: 648
jendela
pecah,
klinik rusak,
Kapasitas: 484

6 Juli 2017

Overcrowded:
34%
3.3 Maraknya Kasus Napi Kabur
Kerusuhan lainnya pun juga terjadi di sepanjang tahun 2017. Kasus napi kabur terbilang cukup sering
terjadi di 2017, kasus yang paling memprihatinkan terjadi pada Mei 2017, dimana tidak kurang 442
tahanan dan napi yang menghuni Kepala Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk, Riau melarikan diri.
Keributan diawali dengan terjadinya pertengkatan dalam kamar yang dihuni oleh 100 orang tahanan
laki-laki, petugas kemudian berusaha melerai keributan tersebut, petugas juga melakukan
pemukulan. Tak ayal para napi tersulut dan terjadi bentrokan fisik yang berujung pada pengerusakan
pintu samping Rutan yang menyebabkan sejumlah tahanan kabur.
Kasus napi kabur tersebut bukan lah yang satu-satu nya terjadi di 2017. ICJR melalukan pemantauan
sepanjang 2017 terjadi 30 kasus kaburnya napi dan tahanan di Lapas dan Rutan di Indonesia. Berikut
daftar tabel yang memaparkan data tersebut.
Tabel 3.3 Napi Kabur 2017
No Bulan Waktu

1

Jan
2017

Provinsi/
Kanwil

Sabtu,
7 Bengkulu
Januari 2017

2

Rabu,
18 Jawa
Januari 2017
Tengah

3

Sabtu,
21 Jawa
Januari 2017
Tengah

4

Rabu,
25 Jawa
Januari 2017
Tengah

5

Feb

Rabu,

18 Papua

Rumah
Tahanan
(Rutan)
/
Lembaga
Pemasyarakat
an (Lapas)
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas IIA Curup
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas
IIA
Pekalongan
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Batu,
Nusakambang
an, Cilacap
Rumah
Tahanan
(Rutan) Kelas II
B Purbalingga
Lembaga
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Jumlah
Situasi Rutan / Lapas
Tahanan
/
Narapidana
yang
melarikan diri
1
orang Kapasitas
:
200
Narapidana
penghuni
Penghuni : 563 orang
Kelebihan Beban : 182%
1
orang Kapasitas
:
466
Narapidana
penghuni
Penghuni : 800 orang
Kelebihan Beban : 0%
2
orang Kapasitas
:
490
Narapidana
penghuni
Penghuni : 490 orang
Kelebihan Beban : 0%

1
orang Kapasitas : 92 penghuni
Narapidana
Penghuni : 146 orang
Kelebihan Beban : 59%
1

orang Kapasitas

:

319

2017

Februari 2017

6

Minggu,
19 Papua
Februari 2017

7

Senin,
20 Nanggroe
Februari 2017 Aceh
Darussalam

8

Mar
2017

Kamis,
2 Jambi
Maret 2017

9

Minggu,
5 Kalimantan
Maret 2017
Timur

10

Minggu,
5 Kepulauan
Maret 2017
Riau

11

Minggu,
20 Nusa
Maret 2017
Tenggara
Timur

12

Rabu,
29 Sumatera
Maret 2017
Selatan

13

14

April
2017

Senin, 10 April Sulawesi
2017
Selatan

Sabtu, 15 April Sumatera
2017
Barat

Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas II B
Merauke
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas II A
Abepura
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas II B
Langsa
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas II A
Jambi
Rumah
Rahanan
(Rutan) Kelas II
B
Tanah
Grogot,
Kabupaten
Paser
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas
IIA
Barelang
Batam
Rumah
Rahanan
(Rutan) Kelas II
BMaumere,
Sikka
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
kelas
III
Banyuasin,
Palembang
Rumah
Tahanan
(Rutan) Kelas
IIB
Watansoppen
g
Lembaga
Pemasyarakat
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Narapidana

penghuni
Penghuni : 254 orang
Kelebihan Beban : 0%

5
orang Kapasitas
:
230
Narapidana, 1 penghuni
orang Tahanan Penghuni : 437 orang
Kelebihan Beban : 90%
3
orang Kapasitas : 145 penghun
Narapidana
Penghuni : 468 orang
Kelebihan Beban : 223%

4
orang Kapasitas
:
218
Tahanan
penghuni
Penghuni : 1431 orang
Kelebihan Beban : 556%
4
orang Kapasitas
:
160
Tahanan
penghuni
Penghuni : 464 orang
Kelebihan Beban : 190%

1
orang Kapasitas
:
411
Tahanan
penghuni
Penghuni : 1428 orang
Kelebihan Beban : 247%

1
orang Kapasitas
:
159
Narapidana
penghuni
Penghuni : 144 orang
Kelebihan Beban : 0%
1
orang Kapasitas
:
175
Narapidana
penghuni
Penghuni : 664 orang
Kelebihan Beban : 279%

3
orang Kapasitas : 62 penghuni
Tahanan
Penghuni : 125 orang
Kelebihan Beban : 102%

6
Orang Kapasitas
Narapidana
penghuni

:

170

15

Rabu, 19 April Sumatera
2017
Utara

16

Jumat, 28 April Nanggroe
2017
Aceh
Darussalam

17

Mei
2017

Jumat, 5 Mei Riau
2017

18

Minggu, 7 Mei Sulawesi
2015
Selatan

19

Jumat, 26 Mei Sumatera
2017
Selatan

20

Juni
2017

Kamis, 8 Juni Riau
2017

21

Minggu,
Juni 2017

11 Jawa Timur

22

Senin, 12 Juni Kepulauan
2017
Riau

23

Rabu, 14 Juni Jambi
2017

24

Minggu,

16 Nanggroe

an
(Lapas)
Kelas II B
Pariaman
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Tanjung Gusta,
Medan
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Banda Aceh
Rumah
Tahanan
(Rutan) Kelas
IIB
Sialang
Bungkuk,
Pekanbaru
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas
I
Makassar
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas I Pakjo,
Palembang
Rumah
Tahanan
(Rutan) Kelas
IIB
Sialang
Bungkuk,
Pekanbaru
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas II A
Bojonegoro
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas
IIA
Barelang
Batam

Penghuni : 424 orang
Kelebihan Beban : 149%
1
orang Kapasitas
:
1054
Narapidana
penghuni
Penghuni : 3069 orang
Kelebihan Beban : 191%
1
orang Kapasitas
:
800
Narapidana
penghuni
Penghuni : 508 orang
Kelebihan Beban : 0%
473
orang Kapasitas
:
771
Narapidana
penghuni
Penghuni : 1589 orang
Kelebihan Beban : 106%

3
orang Kapasitas
:
740
Narapidana
penghuni
Penghuni :1099 orang
Kelebihan Beban : 49%
17
orang Kapasitas
:
540
Narapidana
penghuni
Penghuni : 1606 orang
Kelebihan Beban : 197%
7
orang Kapasitas
:
771
Narapidana
penghuni
Penghuni : 1674 orang
Kelebihan Beban : 117%

1
orang Kapasitas
:
250
Narapidana
penghuni
Penghuni : 394 orang
Kelebihan Beban : 58%
1
orang Kapasitas
:
411
Narapidana
penghuni
Penghuni : 1426 orang
Kelebihan Beban : 247%

Lembaga
76
orang
Pemasyarakat Narapidana
an
(Lapas)
Kelas IIA Jambi
Rumah
6
orang
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Kapasitas
:
218
penghuni
Penghuni : 1164 orang
Kelebihan Beban : 434%
Kapasitas : 35 penghuni

Juni 2017

Aceh
Darussalam

25

Selasa, 19 Juni Bali
2017

26

Rabu, 20 Juni Sumatera
2017
Utara

27

Juli
2017

Selasa 11 Juli Nangroe
2017
Aceh
Darussalam

28

Nov
2017

Rabu,
22 Riau
November
2017

29

Des
2017

Senin,
18 Sumatera
Desember
Utara
2017

30

Jumat,
29 Jawa
Desember
Tengah
2017

Tahanan
(Rutan) Singkil,
Kabupaten
Aceh Singkil
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas II A
Kerobokan,
Denpasar
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Tanjung Gusta,
Medan
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas II A
Lhokseumawe
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Pekanbaru
Lembaga
Pemasyarakat
an
(Lapas)
Kelas II A,
Binjai

Narapidana

Penghuni : 174 orang
Kelebihan Beban : 397%

4
orang Kapasitas
:
323
Narapidana
penghuni
Penghuni : 1376 orang
Kelebihan Beban : 326%

4
orang Kapasitas
:
3178
Narapidana
penghuni
Penghuni : 1054 orang
Kelebihan Beban : 202%
1
orang Kapasitas: 136 penghuni
Narapidana
Penghuni: 445 orang
Kelebihan Beban: 234%
2
orang Kapasitas: 771
Narapidana
Penghuni: 1568 orang
Kelebihan Beban: 103%
7
orang Kapasitas: 498
Narapidana
Penghuni: 1694
Kelebihan Beban: 240%

Lembaga
7
orang Kapasitas: 800
Pemasyarakat Narapidana
Penghuni: 836
an
(Lapas)
Kelebihan Beban: 5%
Kelas II A
Pekalongan

3.4 Pengguna Narkotika dalam Lapas
Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Lapas dan Rutan adalah mengenai banyaknya Jumlah
pengguna narkotika di dalam Lapas yang juga mengalami peningkatan sepanjang 2017. Bahkan
angka pengguna narkotika di 2017 tercatat naik 7459 orang dibandingkan dari tahun 2016. 61%
Peningkatan penghuni lapas berasal dari tindak pidana narkotika100. Dengan jumlah pengguna yang
cukup banyak, dan tidak tersedianya layanan rehabilitasi di dalam Lapas, maka Lapas dan Rutan
menjadi tempat pemasaran narkotika yang menggiurkan bagi para pelaku perederan gelap
narkotika. Kepala BNN Budi Waseso pada Juni 2017 menyatakan bahwa 50% peredaran gelap
narkotika di Indonesia dikendalikan dari balik penjara 101Hal ini pun telah diamini oleh Sekretaris
Jenderal Ditjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami yang menyatakan bahwa upaya
100

hasil olahan ICJR melalui data SDP Kemenkumham
Tanpa Nama, Narkoba dan Lapas, https://nasional.sindonews.com/read/1214031/16/narkoba-danlapas-1497545429, diakses pada 16 Februari 2018
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pemberantasan peredaran narkotika di Lapas sering terjadi bukan karena kurangnya petugas, namun
karena penghuni lapas yang kebanyakan pengguna narkotik adalah pasar102, pihak pemasyarakatan
juga mengkritik bahwa pengguna narkotika seharusnya diserahkan ke pusat rehabilitasi bukan ke
Rutan.
Tabel 3.4 Peningkatan Pengguna Narkotika dalam Lapas
No Tahun
Jumlah
Selisih per tahun
Pengguna
Narkotika
1.
2015
26.330
2.
2016
28.647
+2.317
3.
2017
36.106
+7.459
Diakses dari SDP Kemenkumham 7 Maret 2018

Jumlah
Pengedar
Narkotika
37.025
53.301

Selisih per tahun

62.184

+8.883

+16.276

3.5 Dampak dari Overcrowded
Kondisi Lapas yang penuh sesak membuat pelayanan Lapas dibawah standar minimum, yang dapat
menimbulkan terelanggarnya hak-hak dasar narapidana dan juga membuka praktik diskriminasi.
Seperti dalam pratiknya di Lapas Sukamiskin,103. Layanan lebih dijadikan komodifikasi bagi
narapidana yang menimbulkan prkatik diskriminasi. Besarnya penghuni Lapas, serta merta akan
menguras anggaran, tidak hanya beban anggaran namun juga beban sumber daya yang juga harus
terus bertambah. Selain Lapas Sukamiskin, Lapas Cipinang juga mendapat perhatian atas kasus
komodifikasi di Lapas. Pembiaran praktik di Lapas Cipinang ini dilakukan oleh pejabat-pejabat Lapas
sendiri.
Problem kelebihan beban penghuni ini mengakibatkan Pemerintah tidak lagi fokus untuk
menyediakan pelayanan baik, namun hanya cukup pada indikator ketersediaan tempat di dalam
Lapas.
Pihak pemasyarakatan terus berusaha mengurangi muatan Lapas dengan melakukan berbagai upaya
seperti pemerian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Semangat pemberian peringanan
hukuman ini lantas menjadi dipertanyakan, apakah memang bertujuan untuk mengembalikan warga
binaan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa warga binaan tersebut memang telah pantas
kembali ke masyarakat ataukah hanya karena ingin mengurangi beban pemsyarakatan. Hal ini lah
yang menjadikan proses pembinanaan di Lapas tidak berjalan efektif.

102

Teguh Firmansyah, Lapas Menjadi Pangsa Pasar Narkoba,
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/25/olxmkn377-lapas-menjadi-pangsapasar-narkoba, diakses pada 16 Februari 2018
103
ICJR, Lapas Suka Miskin vs Narapidana Miskin, http://icjr.or.id/lapas-suka-miskin-vsnarapidana-miskin/, diakses pada 11 Februari 2018
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Grafik 3.1 Perbandingan Masuk dan Keluar Penghuni Lapas

Perbandingan Masuk dan Keluar
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Sumber: data dari presentasi Aman Riyadi, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Dijten
Pemasyarakatan, 30 November 2017, data sampai dengan Oktober 2017
Kelebihan kapasitas atau overcrowding jelas mengakibatkan tidak terakomodirnya pelayanan dan
fasilitas yang memadai bagi warga binaan. Kondisi yang layak hanya dapat terjadi manakala Lapas
menampung penghuni yang sesuai dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kelayakan dapat
diperoleh disaat penghuni lapas dan rutan mencapai 188% hampir 2 kali lipat dari kondisi normal.
Overcrowding ini juga mengakibatkan layanan standar minimum bagi lapas, menurun ke tingkat
yang semakin mengkhawatirkan. Layanan dasar berupa air minum, makanan, komunikasi, ruang
tidur termasuk kesehatan akan menerima dampak langsung. Negara terbukti mengalami kesulitan
membiayai pengeluaran lapas untuk memenuhi standar minimum ini. Kondisi kelebihan penghuni
yang hampir menyebar di 82% persen Lapas dan Rutan di Indonesia membawa dampak yang cukup
besar, dampak ini diamini langsung oleh pihak pemasyarakatan.
Biaya pemasyarakatan terus membludak setiap tahunnya mencapai angka tertinggi di 2017 yaitu
sebesar hampir 3,5 Miliyar rupiah per hari hanya untuk biaya makan narapidana se-Indonesia. Biaya
sebesar ini tentu dapat dialokasikan ke pembangunan bidang lainnya.
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Tabel 3.5 Pengeluaran Bahan Makanan Lapas per Tahun

Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tingkat Hunian
(Orang)
136.145
150.592
160.063
159.964
173.572
202.621
229.723

Anggaran Anggaran Hunian
Anggaran BAMA Per
Bama
Per Orang per Hari
Bulan (Rp)
(Rata-rata)
(Rp)
12.500
13.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

1.701.812.500
1.957.696.000
2.400.945.000
2.399.460.000
2.603.580.000
3.039.315.000
3.445.845.000

51.054.375.000
58.730.880.000
72.028.350.000
71.983.800.000
78.107.400.000
91.179.450.000
103.375.350.000

Bebas PB
(Orang)
20.262
24.802
34.533
38.904
38.205
27.978
23.653

Sumber: data dari presentasi Aman Riyadi, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Dijten
Pemasyarakatakan, 30 November 2017, data sampai dengan Oktober 2017
Kementerian Hukum dan HAM sudah mengamini bahwa penyelesaian permasalahan kelebihan
muatan dalam lapas bagian dari masalah politik hukum pidana nasional. Kemenkumham pada Juli
2017 lalu menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 11 tahun 2017 tentang Grand Design
Penanganan Overcrowded dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam
permenkumham tersebut dimuat beberapa hal yang menjadi dasar terjadinya kondisi kelebihan
penghuni lapas, salah satunya tidak samanya persepsi antar aparat penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana, polisi masih mengganggap bahwa menahan orang adalah suatu prestasi, sehingga
angka penahanan cenderung tinggi yang berdampak pada kelebihan penghuni, begitu juga jaksa,
semakin tinggi hukuman maka akan semakin dinilai berprestasi jaksa tersebut, sedangkan hakim
jarang sekali memutus selain tindak pidana penjara, yang lagi-lagi membuat kondisi Rutan dan Lapas
menjadi penuh sesak. Untuk itu diperlukan kesamaan, kesatuan pengertian dan persepsi akan tugas
dan wewenang dari masing-masing aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian perkara,
bahwa hukum pidana beserta hukuman pidana beserta hukuman fisik yang melekat di dalamnya
harus dijadikan upaya terkahir untuk menyelesaikan permasalahan sosial bukan malah dijadikan
sebagai satu-satunya solusi.
Rekomendasi 3 Situasi Overcrowded di Lapas dan Rutan

1. ICJR meminta agar pemerintah dan DPR sungguh – sungguh memperhatikan persoalan ini.
Pembangunan Rutan dan Lapas baru sangat diperlukan segaligus untuk mengakhiri masa
transisi yang telah terjadi sejak 1981.
2. ICJR juga mendorong pemerintah untuk lebih mengefektifkan penahanan di rumah dan kota
untuk mengatasi persoalan kelebihan penghuni di rutan dan lapas. Mekanisme penahanan di
rumah dan kota harus dilakukan secara transparan.
3. ICJR mendorong agar pemerintah lebih serius untuk mengatasi persoalan kelebihan
penghuni dengan secara sistematis memperbaiki system dan prosedur penahanan,
memperjelas syarat – syarat penahanan dan mendorong Kejaksaaan Agung untuk lebih
memberikan orientasi terhadap alternative pemenjaraan.
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BAMA
10

48.1
61.2
98.4
110.8
108.8
79.7
67.4
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