
Mengadili Pikiran^ Ucapan^ dan Tindakan
SETELAH pelaksanaan

Pemilu 2019, tensi per-
tentangan di media

sosi'al di kaMngait masyatakat
belum berakhir. Hujatan,
cacian, opini, dan hoaks ber-
seliweran, diperkeruh dengan
berbagai komentar dari tokoh
masyarakat, maka makin men-
jadi-jadilab polansasi dalam
masyarakat. Setidak-tidaknya
pembelahan masyarakat ini
menjadi dua pihak.
Pembelahan dalam masya

rakat diperkeruh lagi dengan
rencana atau pemyataan
Menko Polhukam Wiranto
yang akan membentuk tim
hukum untuk mengawasi
ujaran, tindakan, opini, dan
pemikiran tokoh masyarakat.
Nantinya rekomendasi tim ini
akan dijadikan dasar oleh
aparat penegak hukum untuk
bertdndak.

Sesungguhnya sqak bergulir-
nya Reformasi, beberapa hak
asasi dari masyarakat sudah
benar-benar dilindungi dan
mendapat perhatian, baik ter-
cantum dalam konstitusi
maupun perudang-undangan
lainnya. Masyarakat sipil betul-
betul merasakan dampak pe-
rubahan Reformasi ini.

Dimulai dari UUD '45 yang
mengatur kebebasan ber-
agama, berserikat, berkumpul,
menyuarakan pe'ndapat dan
komentar, dilanjutkan dengan
perundang-undangan lainnya
yang mengatur berbagai aktivi-
tas masyarakat, seperti Un-
dang-Undang Pers d^ UU ten-
tang Mengeluarkan Pendapat
dan Menyampaikan Aspirasi.
Akan tetapi, secara menge-

jutkan, Menko Polhukam
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menggelar jumpa pers tentang
pembentukan tim hukum
untuk mengawasi tindakan,
ucapan, opini, dan pemyataan
dari para tokoh. Tentu saja dua
kemungkinan akan teijadi,
yaitu diajukan ke pengadilan
atau pencabutan izin pers, di
samping konsekuensi lain tidak
terbuktinya manakala mereka
diajukan ke pengadilan.
Rencana ini perlu disikapi.

Apabila tim hukum ini terben-
tuk, bagaimana mekanisme
bekeijanya. Apakah sebagai
tim ahli dari berbagai penegak
hukum yang ada, atau meru-
pakan leqibaga baru.
Apabila bertindak sebagai

tim ahli, semestinya serahkan
saja kepada aparat penegak
hukum dan lembaga penegak-
an hukum yang sudah ada, se-
hingga proses peradhan pidana
beijalan sebagaimana mesti-
nya. Akan tetapi, apabila me-
mpakan lembaga hukum baru,
ini akan menimbulkan akibat
yang sangat luas, baik dari
sudut regulasi, kelembagaan,
dan mekanisme bekeijanya.
Memang agak aneh usulan

Menko Polhukam ini. Di
samping keran kebebasan su
dah terbuka sehingga masya
rakat menikmati alam demo-
krasi dan perlindungan hak
asasi, maka kalaupun ada
tindakan, ucapan, dan pemikir

an masyarakat yang melanggar
UU seharasnya biarlah UU
yang sudah ada yang akan
menyelesaikan, baik melalui
KUHP maupun UU Pidana
lainnya di luar KUHP.
Misalnya pikiran atau opini

seseorang yang mengarah pada
perbuatan, makar dalam pe-
ngertian mengganggu ke-
amanan negara, KUHP sudah
mengaturnya. Pakailah Pasal
104 tentang Makar, jika per
buatan itu bermaksud men-
jatuhkan martabat presiden
dan wakil presiden, pakailah
pasal 131, 134, 137, dan 139
KUHP serta UU tentang ITE
apabila perbuatan itu me
nimbulkan rasa permusuhan
dan kebencian di masyarakat.
Membuat kebijakan yang

parsial dan tergesa-tergesa,
apalagi menyangkut kehidupan
masyarakat yang berimplikasi
hukum, hanya akan me
nimbulkan kesan, pemerintah
sedang melakukan intimidasi
dan teror kepada masyarakat.
Apalagi kalau kesannya ha-

• nya berlaku terhadap masya
rakat yang bersikap oposisi pa-
da pemerintah. Penggunaan
hukum pidana secara seram-
pangan hanya akan me-
pimbulkan faktor kriminogen
lanjutan, bukan malah mengu-
rangi perbuatan melanggar
hukum.

Pendekatan nonpenal
Hukum pidana mengandung

. beberapa- keterbatasan dan
tldak akan efektif berfungsi
manakala faktor-faktor lain
yang menimbulkan kejahatan
itu tidak dieleminasi. Ditambah
lagi dengan pemyataan aparat
penegak hukum yang selalu
mengedepankan tindakan
represif bempa penegakan
hukum, seolah-olah tidak
berpikir bahwa rangkaian
penegakan hukum itu dimulai
dari penyidik sampai dengah
lembaga pemasyarakatan yang
hams dilakukan secara integral.
Pembinaan terpidana bukan-

lah hanya tanggung jawab lem
baga pemasyarakatan, tetapi
mempakan tanggung jawab
subsistem peradilan pidana
sejak ditingkat penyidikan
bahkan juga tanggung jawab
masyarakat. Oleh karena itu,
pendekatan nonpenal/non-
hukum pidana harus selalu
dikedepankan sebelum tindak
an represif/pendekatan penal,
karena tujuan penegakan
hukum bukan sekadar meng-
hukum yang melanggar
hukum, tetapi juga bagaimana
agar kejahatan itu tidak teijadi.
Pendekatan nonpenal inilah

yang semestinya ditempuh oleh
Menko Polhukam dengan tim
hukumnya. Apabila ini di-
utamakan, kita yakin
masyarakat akan menerima
dan belajar patuh pada hukum.
Tim huk^ ini bisa mem-

benkan advis bagaimana upaya
yang dilakukan untuk me-
ningkakan kesadaran hukum
masyarakat, bahwa segala se-
suatu itu ada mekanisme yang

lebih fair dan berkeaddan,
yaitu melalui dialog hukum,
disertai perbaikan kesadaran
dan kenegarawanan- di
lingkungan para tokoh lainnya.
Dengan demikian, tidak mu-

dah mengeluarkan agitasi, pro-
vokator yang rasialis, dan me-
mudahkan persoalan dengan
pemyataan menghasut.
Kebijakan pemerintah akan

lebih kacau lagi jika tim hukum
memberikan advis pemberedel-
an media massa atau penutup-
an izinnya. Secara prinsip, pers
harus bebas dari intimidasi,
kooptasi, dan tindakan represif
lainnya. UU Nomor4oTahun
1999 tentang Pers telah mem
berikan jaminan kehidupan
pers sebagai implementasi dari
Pasal 28f UUD 45 tentang hak
berkomunikasi dan menerima
informasi.

Budaya menelefon ke redaksi
seperti zaman Orde Bara
jangan sampai terulang. Biarlah
pers mengembangkan dirinya
secara bebas dan bertaliggung
jawab. Pelanggaran oleh pers
terhadap fungsinya hendaknya
diselesaikan melalui me
kanisme Dewan Pers, sekahpun
korbannya pemerintah. Peng
gunaan kekuasaan oleh peme
rintah dalam mengontrol dan
menindak pers hendaknya di
lakukan melalui mekanisme
yang sudah dipeijanjikan dalam
kehidupan pers.
Bukankah kita sepakat bahwa

pers adalah salah satu pilar
demokrasi, dan demokrasi
adalah ciri dari negaTa hukum?
Kai-ena itu, institusi yang paling
netral dalam menyelesaikan

melalui mekanisme hul^.

librarydi01
Typewritten Text

librarydi01
Typewritten Text
Pikiran Rakyat, Sabtu 11 Mei 2019

librarydi01
Typewritten Text




