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PRAKATA PENULIS
Prof. Mardjono Reksod�putro, S.H., M.A.

 

Pada waktu buku ini akan diterbitkan oleh Komisi Hukum Nasional, 
masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita ditangkapnya 
Ketua Mahkamah Konstitusi kita dengan tuduhan antara lain 
menerima suap. Kita dikejutkan oleh berita ini karena tersangka 
korupsinya adalah ketua dari suatu lembaga muda yang didirikan 
pada awal Era Reformasi untuk mengawal penyempurnaan 
undang-undang kita Melalui putusan-putusannya Mahkamah 
Konstitusi akan memperjelas arah pembangunan bangsa dan 
negara ini menjadi negara hukum yang demokratis dan yang 
mensejahterakan rakyatnya dengan berpedoman kepada Pancasila. 
Menurut saya,  selama kurun waktu Presiden Sukarno dan Presiden 
Suharto diduga cukup banyak undang-undang diterbitkan yang 
isinya tidak sesuai dengan Konstitusi/UUD 1945.Tentu juga dalam 
alam Era Reformasi ini, mungkin sekali telah diterbitkan undang-
undang yang mengandung pasal (-pasal) yang tidak sesuai dengan 
cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi 
telah mendapat tugas dan kepercayaan mulia untuk menyelesaikan 
sengketa tentang undang-undang bersangkutan.

Sebagai tugas kedua yang tidak kalah pentingnya, adalah 
kepercayaan yang diberikan kepada kesembilan hakim konstitusi 
untuk memutuskan sengketa pemilihan umum. Menilai apakah 
suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dan  
memutuskan siapakah yang berhak menjadi pemenang dalam suatu 
pemilihan umum yang dipersengketakan, tidaklah mudah. Kecuali 
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kemampuan intelektual diperlukan juga integritas – pendeknya 
diperlukan seorang “negarawan”. Di sinilah kecewanya rakyat 
Indonesia, tenyata hukum di Indonesia tidak dapat ditegakkan juga 
dalam alam reformasi ini oleh Mahkamah Konstitusi.

Tulisan-tulisan dalam buku ini sedikit banyak ingin mengungkapkan 
pula  kekecewaan penulis atas berjalannya usaha reformasi di 
bidang hukum. Tidak cukupkah 15 tahun kita menjalani usaha 
reformasi di bidang hukum, sehingga suatu lembaga yang didirikan 
khusus untuk mengawal hal tersebut ternyata masih tercemar 
juga ? Saya tidak sepakat untuk menyalahkan hal ini semata-mata 
kepada keserakahan individu atau oknum. Kita juga tidak dapat 
menyalahkan hal ini pada kebudayaan kita yang pernah oleh Bung 
Hatta dianggap telah tercemar korupsi.Sebenarnya pemberantasan 
korupsi di Indonesia sudah berjalan lebih setengah abad, dimulai 
sejak Orde Lama (1963-Operasi Budhi), dlanjutkan oleh Orde 
Baru (UU Tipikor 1971) dan Orde Reformasi (pembentukan KPK). 
Sehingga mungkin memang masih lama Indonesia akan keluar dari 
keterpurukan sebagai Negara yang terkorup di Asia Tenggara !  

Tulisan-tulisan yang disajikan tidak akan memberi jawaban, 
namun dari bermacam segi pembicaraan yang dilakukan, mungkin 
Pembaca dapat memahami bahwa untuk memperoleh “Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” seperti yang 
dicita-citakan Tap MPR No.XI/MPR/1998, masih akan diperlukan 
perjuangan yang terus menerus dan tanpa putus-asa dari Anda !

Mardjono Reksodiputro - November 2013
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KATA SAMBUTAN
Prof. H�kmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D
Guru Besar dan Mantan Dekan Fakultas Hukum UI

Profesor Mardjono Reksodiputro, SH, MA adalah sosok yang sudah 

sejak lama saya kenal secara dekat. Kedekatan saya berawal ketika 

saya mendapat tugas sebagai staf di Sekretariat Dekan di bulan 

September 1987. Saat itu Dekan dijabat oleh Prof. Mardjono yang 

akrab dipanggil dengan Pak Boy.

Bagi saya merupakan suatu kehormatan untuk memberi kata 

sambutan buah karya Prof. Mardjono yang berjudul “Perenungan 

Perjalanan Reformasi Hukum.” Beliau adalah figur yang punya 

pengaruh pada diri saya dalam memahami hukum. 

Di mata saya Prof. Mardjono memiliki dedikasi yang luar biasa 

terhadap hukum. Nafas dan pikiran beliau tidak akan lepas dari 

dunia hukum. Berbagai pemikiran terhadap hukum di Indonesia 

dan kritik serta kegalauan beliau atas berjalannya hukum terus 

beliau ungkap baik lisan maupun tertulis.

Sudah banyak karya tulis yang beliau telurkan. Sebagian dari tulisan 

tersebut kini terangkum dalam buku ini.

Bila membaca secara seksama berbagai torehan Prof. Mardjono 

dalam buku ini maka ada tiga hal yang dapat ditarik. 
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Pertama, Prof. Mardjono sangat gundah dengan perjalanan hukum 

di Indonesia. 

Kedua, dalam kapasitasnya sebagai anggota sekaligus sekretaris 

Komisi Hukum Nasional (KHN) beliau berkesempatan untuk 

memunculkan pendapatnya, bahkan mengkritisi, terhadap sejumlah 

rancangan Undang-undang (RUU) dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Ada RUU Advokat, RUU Amandemen KUHAP serta Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang diterbitkan 

Presiden untuk menyelematkan Mahkamah Konstitusi. 

Ketiga, meski Prof. Mardjono dikenal sebagai ahli hukum pidana 

dan kriminologi namun berbagai tulisan justru memperlihatkan 

luasnya wawasan beliau terhadap masalah hukum yang menyentuh 

cabang ilmu hukum lainnya.

Bila saya harus menarik benang merah dari berbagai pemikiran Prof. 

Mardjono yang beliau sebut sebagai ‘perenungan’ atas reformasi 

hukum maka tema besarnya adalah kegundahan beliau terhadap 

berjalannya hukum di Indonesia. 

Pada saat sekarang Prof. Mardjono menggambarkan kondisi hukum 

Indonesia dalam tahap gawat darurat. Untuk terlepas dari kondisi 

ini maka beliau menyarankan agar dilakukan perawatan oleh para 

sarjana hukum terpilih. Perawatannya pun harus dilakukan secara 

ahli, profesional dan hati-hati.
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Kegundahan Prof. Mardjono disampaikan ketika banyak orang 

berharap banyak terhadap hukum. Bahkan hukum diharapkan 

dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat (law as a tool for 

social engineering) sebagaimana diungkap oleh Roscoe Pound.

Prof. Mardjono seolah mengkritisi bagaimana mungkin hukum 

akan dijadikan alat untuk mengubah masyarakat, bila fungsi 

hukum sebagai alat pengendali masyarakat (law as a tool for social 

control) belum berhasil di Indonesia.

Memang hukum sebagai alat pengubah masyarakat telah 

ditunjukkan keberhasilannya oleh Lee Kuan Yew (LKY) mantan 

Perdana Menteri Singapura. Masyarakat disana diubah perilaku 

joroknya menjadi perilaku bersih. Ini yang membuat Singapura 

berubah dari negara yang kotor menjadi negara yang bersih.

Namun keberhasilan LKY tentu didahului dengan peran hukum 

sebagai pengendali masyarakat. Ini menjadi prasyarat agar hukum 

dapat menjadi instrumen pengubah masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh LKY? Mengingat LKY adalah seorang 

yang mengenyam pendidikan hukum dari Universitas Cambridge, 

Inggris, maka bisa jadi beliau sangat tahu bahwa hukum tidak bisa 

direduksi sebagai aturan atau norma saja.

Mengacu pada pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya 

American Law an Introduction maka makna hukum ada tiga hal 

yaitu norma atau aturan (substantive law), institusi hukum berikut 

aparat (structure) dan budaya hukum masyarakat (legal culture).
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Bagi LKY mengubah perilaku masyarakat Singapura tidaklah 

sekedar membuat aturan yang menyatakan perilaku jorok tertentu 

seperti membuang sampah, merokok sembarangan dan lainnya 

sebagai tindak kriminal yang bersanksi denda. Bila denda tidak 

dapat dibayar maka pelaku harus menggantinya dengan hukuman 

penjara.

LKY sangat tahu diawal kepemimpinannya masyarakat Singapura 

memiliki budaya hukum dalam tingkatan ‘takut’ pada hukum. 

Lebih tepatnya mereka takut pada ‘aparat penegak’ hukum. 

Takut pada hukum merupakan tingkatan terendah dari suatu 

masyarakat dalam bersikap terhadap hukum. Tingkatan yang lebih 

tinggi adalah ‘taat’ pada hukum dan lebih tinggi dari itu adalah 

menyatunya (internalized) antara tujuan hukum dengan keinginan 

dari masyarakat.

Pada masyarakat yang takut pada hukum maka aparat penegak 

hukum haruslah tegas. Disini penting untuk memperhatikan sub 

sistem institusi berikut aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum harus memiliki integritas dan kepandaian 

luar biasa. Integritas penting karena dengan sogokan atau suap 

kepada aparat maka hukum akan bengkok. Aparat penegak hukum 

juga harus pandai karena jangan sampai ketika menegakkan hukum 

mereka menjadi tidak berdaya dalam berargumentasi karena yang 

mereka hadapi adalah masyarakat yang pandai.

Disini berlaku istilah Prof. Mardjono dalam perekrutan aparat 

penegak hukum “garbage in garbage out” bila tidak memperhatikan 
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kualitas sumber daya manusia yang menduduki institusi-institusi 

penegak hukum.

Tentu untuk mendapatkan aparat penegak hukum yang pandai dan 

memiliki integritas tidak mungkin dengan memberikan insentif 

yang dibawah standar. Mereka harus diberi kesejahteraan yang 

sangat memadai. Kesejahteraan ini juga penting untuk menarik 

minat para generasi muda agar mau menjadi aparat hukum seperti 

hakim jaksa dan polisi.

Kiritik yang sering ditujukan pada Universitas Indonesia, dimana 

Prof. Mardjono dan saya menjadi pengajar dan pernah menjadi 

Dekan, adalah para lulusan lebih tertarik memasuki dunia penasehat 

hukum dan swasta daripada institusi-institusi publik. Kalaupun 

mereka mau memasuki institusi publik maka mereka memilih ke 

Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan 

bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

LKY secara konsisten telah membenahi aparat penegak hukum 

ketika aturan untuk berperilaku bersih hendak ‘dipaksakan’ kepada 

masyarakat Singapura yang berkarakter takut pada hukum.

Di awal memang masyarakat banyak mengeluh. Membuang 

sampah sedikit didenda sangat tinggi. Bila tidak mampu membayar 

harus mendekam di penjara. 

Tipe masyarakat yang takut pada hukum bila penegakan hukum 

lemah maka akan kembali pada kebiasaannya. Tidak heran bila 

masyarakat Singapura saat itu melancong ke Malaysia ataupun 

Indonesia mereka akan kembali ke kebiasaan lama mereka.
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LKY selama 30 tahun memerintah secara konsisten tidak 

mengendurkan ketegasan aparat penegak hukumnya. LKY tahu 

betul merubah sikap masyarakat atas hukum membutuhkan 

generasi, tidak cukup hitungan tahun.

Generasi pertama Singapura yang harus beradaptasi dengan aturan 

dan suasana penegakan hukum yang berbeda dari sebelumnya akan 

memberitahu kepada generasi berikutnya agar mereka ‘mematuhi’ 

aturan. Ini dilakukan agar anak-anak mereka tidak mengalami 

ketegasan hukum ketika melakukan pelanggaran.

Sebenarnya yang terjadi adalah telah terjadi perubahan budaya 

hukum masyarakat di Singapura. Dari sebelumnya masyarakat yang 

takut pada hukum menjadi masyarakat yang taat pada hukum. 

Konsistensi penegakan hukum yang tegas bahkan diteruskan 

hingga generasi berikutnya. Generasi ketiga biasanya akan 

melakukan replikasi dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. 

Tanpa harus diberi tahu bahwa membuang sampah sembarangan 

merupakan tindakan kriminal, mereka akan membuang sampah 

pada tempatnya karena mencontoh pada tindakan orang tuanya. 

Bagi mereka membuang sampah sembarangan merupakan tindakan 

yang tidak pantas dan tidak seharusnya, tidak sekedar memenuhi 

aturan.

Pertanyaannya apakah Indonesia saat ini dapat mencontoh apa 

yang dilakukan oleh LKY? Bukankah Singapura sebagaimana 

diistilah oleh Presiden BJ Habibie sebagai titik merah kecil (little red 

dot) dalam peta. Tentu tidak sebanding bila hendak diberlakukan 

di Indonesia.
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Menurut hemat penulis apa yang diterapkan oleh LKY seharusnya 

tidak harus berawal dari Presiden. 

Apa yang dilakukan oleh LKY seharusnya dilakukan oleh pimpinan 

dari unit terkecil dari republik ini. Bila saja lurah, camat, bupati 

atau gubernur memahami dan mencontoh yang dilakukan oleh 

LKY maka pasti Indonesia akan berubah. Bila saja Dekan dan 

Rektor melakukan dilingkungan kampus tentu ini akan berdampak 

pada para dosen dan mahasiswa serta karyawan. Kalau saja Kepala 

Kantor Wilayah, Direktur Jenderal dan Menteri menerapkan akan 

yang dilakukan oleh LKY pasti akan membuat hukum di Indonesia 

berubah. 

Artinya dalam konteks Indonesia dalam kondisi sekarang, apa yang 

dilakukan oleh LKY harus dilakukan secara bottom up dari berbagai 

unit terkecil. Para pimpinan harus melakukan kajian (assessment) 

terhadap budaya hukum dari komunitas yang terkena aturan. 

Selanjutnya perlu dikaji kemampuan aparat untuk menegakkan: 

sudah tegas atau masih lemah?.

Kajian yang dilakukan ini agar dapat diketahui secara pasti apa 

yang kurang dan harus dibenahi sehingga ‘aturan’ bisa benar-benar 

tegak.

Memang proses ini akan memakan waktu lama, sama seperti apa 

yang dilakukan oleh LKY. Seandainya para pemimpin negeri ini 

tidak mendasarkan pada ‘kekuasaan’ dalam memerintah dan lebih 

mengedepankan ‘hukum’ maka Indonesia tidak akan terpuruk 

seperti sekarang. 
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Memang sejak awal Indonesia merdeka hukum tidak pernah 

menjadi primadona. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mardjono 

dalam era pasca kemerdekaan hukum kurang atau malah tidak 

mendapat perhatian. Dalam kata-kata beliau, “Jaman Orla, politik 

yang dominan, sedangkan pada jaman Orba fokus adalah pada 

ekonomi. Hukum seakan-akan dianggap tidak bermanfaat untuk 

kemajuan masyarakat.”

Kesadaran akan pentingnya hukum baru terasa pasca Soeharto 

berhenti menjadi Presiden. Apakah sudah terlambat? Tentu tidak 

ada kata terlambat dalam membangun bangsa. Apalagi sebuah 

bangsa yang dalam istilah Prof. Mardjono, “kehidupan berbangsa 

dilakukan berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan.” Terpenting 

sekarang adalah komitmen dari semua pihak untuk memulai 

tonggak baru reformasi hukum di Indonesia yang dilakukan secara 

komprehensif dan sistematis.

Prof. Mardjono dalam buku ini telah menguraikan pandangan-

pandangannya. Sebagai akademisi saya yakin beliau jauh dari 

berbagai kepentingan, terutama politik dan ekonomi. Sehingga 

pandangan-pandangan beliau dan kritik-kritik beliau dapat 

dijadikan masukan bagi reformasi hukum yang saat ini sedang 

berjalan.

Beliau tidak segan mengkritik KPK yang sedang mendapat tempat 

di hati masyarakat Indonesia dengan mengingatkan agar KPK tidak 

menjadi lembaga semacam Kopkamtib.

Prof. Mardjono memang sosok yang luar biasa. Di usianya yang 

dibawah sedikit dengan ayah saya beliau masih terus memikirkan 
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hukum di Indonesia melalui karya-karyanya. Memang orang 

seperti Prof. Mardjono tidak akan mungkin padam semangatnya 

untuk dunia hukum, terutama di Indonesia.

Seharusnyalah di Indonesia lebih banyak orang bergelar sarjana 

hukum yang mempunyai pengabdian dan bersikdap die hard--mati 

hidupnya untuk hukum. Mereka itulah yang disebut sebagai Prof. 

Mardjono sebagai sarjana hukum terpilih. 

Sayangnya saat ini para sarjana hukum yang memegang jabatan 

masih banyak didominasi oleh mereka yang ketika berkuliah sama 

sekali tidak memiliki minat belajar hukum. Mereka masuk fakultas 

hukum karena gagal belajar ilmu yang bergengsi dan daripada 

tidak kuliah. 

Artinya Indonesia hanya memperoleh sumber daya manusia bidang 

hukum kelas dua, bahkan kelas tiga. Sikap genarasi muda masa-

masa itu demikian karena hukum sekedar menjadi ornamen bagi 

republik. 

Dalam sepuluh tahun ini terjadi perubahan yang mendasar. Saat 

ini banyak anak-anak muda yang pandai mempelajari ilmu hukum. 

Kemampuan mereka sungguh sangat luar biasa. Bahasa Inggris 

pun tidak menjadi halangan. 

Keberadaan anak-anak muda ini yang memberi harapan bagi 

Indonesia. Pada saatnya ketika mereka memimpin negeri ini maka 

keberadaan hukum di Indonesia akan semakin baik dan reformasi 

yang hampir 15 tahun yang lalu dicanangkan akan membuahkan 

hasil. 
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Akhir kata, saya ingin sampaikan selamat kepada Prof. Mardjono 

yang dapat menghadirkan berbagai buah pikirannya dalam buku 

ini. Saya sangat yakin torehan beliau bermanfaat bagi dunia hukum 

Indonesia.

Bagi para pembaca saya sampaikan selamat menikmati buah 

pikiran Prof. Mardjono semoga anda semua dapat memetik manfaat 

sebagaimana saya yang telah terlebih dahulu membaca karya Prof. 

Mardjono ini.
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WARISAN UNTUK PRESIDEN 
YANG AKAN DATANG

Pendahuluan

Kita berada diambang pergantian pemerintahan dalam tahun 2014. 

Dalam negara hukum yang demokratis (dan Indonesia adalah 

demikian menurut konstitusinya) pergantian ini harus dianggap 

normal. Seperti pada setiap pergantian jabatan, maka akan ada 

serah terima kekuasaan beserta serah terima permasalahan yang 

belum tuntas solusinya. Dengan perkataan lain, pemerintahan yang 

lama akan “mewariskan” kepada pemerintahan yang baru sejumlah 

permasalahan yang dihadapinya pada masa kekuasaannya. Salah 

satu permasalahan yang akan di”waris”kan kepada Presiden dan 

DPR yang akan berkuasa dalam periode 2014 – 2019 adalah kasus 

Bank Century !1 

Warisan ini memang menarik untuk dibahas secara hukum, karena 

mempunyai berbagai dimensi hukum (disamping dimensi politik-

nya) yang menurut saya tidak biasa. Pertama-tama adalah dimensi 

1 Kasus bail-out ini terjadi tahun 2008, di mana dana sebesar Rp 6,7 Triliun 
diinjeksikan secara bertahap olreh Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS).Ada dua buku yang ditulis tentang hal ini oleh Chudry Sitompul, SH, MH, dkk 
dari Universitas Indonesia tentang Skandal Bank Century : Rekayasa Bail-out Rp 6,7 
Triliun dan Lolosnya Pemegang Saham Pengendali, Pusat Pengkajian Hukum Acara dan 
Sistem Peradilan, FHUI, 2012. Bank ini sekarang bernama Bank Mutiara.
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“kebijakan” – apakah kebijakan yang keliru dari segi penilaian 

seorang pejabat pemerintah tentang situasi, dapat dipermasalahkan 

secara hukum ? Kedua dimensi pertanggungjawaban atasan 

atas perbuatan bawahan – seberapa jauh atasan harus turut 

bertanggungjawab atas perbuatan bawahan. Dan ketiga, dimensi 

kemungkinan adanya tindak pidana yang terjadi – artinya ada 

kesengajaan ataupun kelalaian yang menyebabkan dilanggarnya 

UU No.31/1999 jo UUNo.20/2001 tentang Korupsi.

Yang tentu juga menarik untuk dibahas dalam konteks ketatanega-

raan adalah polemik tentang kemungkinan “permakzulan” 

(impeachment) terhadap Presiden, karena dugaan terlibat dalam 

kasus Bank Century ini. Tetapi hal ini tidak akan dibicarakan di sini, 

cukup mencatat bahwa polemik terjadi sekitar bulan Januari 2010 

dan menyebabkan Presiden merasa perlu untuk membicarakan hal 

ini dalam suatu pertemuan dengan pimpinan Lembaga Tertinggi 

dan Tinggi Negara: MPR, DPD, DPR, BPK, MA, MK, dan KY di 

Istana Bogor.2 

Beberapa orang telah diproses secara hukum pidana mengenai 

kasus Bank Century3 ini, seperti: Rafat Al Rizvi, Hesham Al Warraq 

(keduanya pemegang saham pengendali-dihukum in absentia)4, 

Hermanus Hasan Muslim,dkk (Direksi), Robert Tantular (pemilik 
2 Di DPR telah dibentuk Panitia Khusus Bank Century yang menjadikan kegiatan 

talangan ini menjadi isyu politik dengan saran dilakukan penyidikan kriminal terhadap 
mantan Gubernur BI/sekarang WaPres Boediona dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

3 PT Bank Century Tbk adalah merger antara Bank CIC, Bank Danpac dan Bank 
Pikko, dengan persetujuan BI dan Bapepam bulan Desember 2004. Ada indikasi terdapat 
penyimpangan dalam cara merger, karena tidak sesuai dengan SOP yang ada.

4 Mereka dihukum  15 tahun penjara dan dende Rp 15 Miliar serta membayar uang 
pengganti Rp 3,1 Triliun karena melakukan korupsi dan pencucian uang. Hingga saat ini 
mereka masih berada di luar negeri (melarikan diri).
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saham minoritas -telah selesai menjalani pidana penjara 4 tahun), 

Budi Mulya dan Siti C.Fadjrijah (keduanya mantan Deputi Gubernur 

Bank Indonesia dan pada saat ini masih tersangka menurut KPK)5. 

Bank Indonesia bulan Juni 2013 juga sudah digeledah dan ada 

20 kotak dengan dokumen yang disita (=dibawa penyidik untuk 

dipinjam guna pemeriksaan). Di dalam skala kasus-kasus yang 

punya implikasi politik, ini termasuk salah satu skandal besar 

yang tercatat dalam sejarah perkara pidana Indonesia.Kecuali 

melibatkan tokoh-tokoh politik seperti Presiden, Wakil Presiden, 

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, jumlah uang 

yang dipermasalahkan juga cukup besar 6,7 Triliun Rupiah atau 

waktu itu (2008) sekitar -/+700 Juta Dolar Amerika Serikat.

Bagaimana nasib perkara seperti ini untuk pemerintah yang akan datang ? 

Warisan kasus yang menggugah pertanyaan dan spekulasi !

Hukum, kekuasaan dan manipulasi

Orang awam hukum umumnya berpendirian bahwa hukum 

diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (tertib 

sosial). Terutama dalam bidang perekonomian pendekatan seperti 

ini ditekankan oleh pemerintah (baca: Penguasa). Berbagai macam 

peraturan diterbitkan pemerintah dengan alasan agar terdapat 

ketertiban dalam usaha pemerintah mengatur perilaku di bidang 

ekonomi. Untuk memperkuat pemerintah dalam “memaksakan” 

sesuatu aturan, maka sering sekali pelanggara aturan tersebut 

5 Budi Mulya adalah Deputi V Bidang Pengawasan dan Siti Fadjrijah adalah Deputi 
IV Bidang Pengelolaan Moneter Devisa di BI.
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diancam dengan sanksi pidana.Bidang hukum pidana ini dikenal 

sebagai hukum pidana administratif (administrative offenses - 

Ordnungswidrigkeiten). Menurut saya kasus Bank Century ini 

pertama-tama dan utama adalah pelanggaran tindak pidana 

administratif. 

Untuk meninjau dimensi pertama, kita kembali kepada kebijakan 

pemerintah untuk menyatakan suatu peristiwa sebagai mempunyai 

daya membahayakan sistem perekonomian. Seandainya dapat 

dibuktikan bahwa penilaian tersebut keliru, dapatkah pejabat yang 

membuat kebijakan tersebut dituntut berdasarkan hukum ? Dalam 

kasus Bank Century peristiwa ini dibawa ke ranah hukum, karena 

kebijakan ini membawa akibat kerugian keuangan pada negara. 

Menurut saya kasus ini dapat membawa preseden buruk apabila 

pertanggungjawaban politik (political liability) tidak dipisahkan 

dengan baik dibanding dengan pertanggungjawaban administratif 

(administrative liability). Mengapa demikian? Secara singkat dapat 

dikatakan, karena dalam hal pertama (political liability), maka secara 

sopan-santun politik pejabat bersangkutan cukup mengundurkan 

diri saja. Dan hal ini sudah cukup sebagai sanksi atas kebijakan 

yang keliru. Tetapi dalam hal kedua (administrative liability), maka 

pejabat tersebut harus diajukan di muka Pengadilan Tatausaha 

Negara dan kalau dinyatakan bersalah dapat dikenakan tindakan 

disiplin atau mungkin sampai pada pemberian denda administratif 

yang bersifat punitif (punitive fine). Kalau jalan kedua yang diambil, 

maka tentu (seharusnya) hal ini akan menutup karier selanjutnya 

dari pejabat bersangkutan, dan paling tidak, ini juga dapat berakibat 
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besar terhadap kekayaannya (apabila harus membayar punitive fine 

yang sangat tinggi). 

Dalam kasus Bank Century (dilihat dalam dimensi kedua) juga ada 

dugaan terdapat kekeliruan pejabat pemerintah karena kekeliruan 

bawahannya. Gubernur Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan 

pada waktu itu tentunya membuat keputusan mereka berdasarkan 

“pengetahuan mereka yang terbaik” (to the best of their knowledge) 

dalam menilai laporan fakta dan analisa yang dibuat bawahan 

mereka, dengan memperhitungkan pula keadaan ekonomi dunia 

pada waktu itu. Tentunya dalam kegentingan yang dibayangkan 

mereka ketika Bank Century kalah kliring dan melihat kondisi 

bank tersebut, sudah sepatutnya mereka bertindak ekstra hati-

hati dalam menilai fakta dan analisa bawahan mereka. Dalam 

hal dapat diduga bahwa terdapat kelalaian dalam hal ketelitian 

yang diperlukan pada waktu itu, maka tentunya mereka dapat 

dimintakan pertanggungjawaban atas kekeliruan analisa bawahan 

mereka (ini sesuai dengan ajaran respondeat superior – let the master 

answer). Juga di sini diperlukan penilaian oleh pengadilan atau 

tim yang independen tentang seberapa jauhnya kesalahan mereka 

sebagai atasan.

Dimensi ketiga dari Bank Century adalah adanya indikasi telah 

terjadi tindak pidana korupsi, karena itu penyidikan kasus ini 

dibebankan kepada KPK. Kebijakan memberi dana talangan 

yang menurut berita mencapai 6,7 Triliun rupiah dianggap telah 

merugikan keuangan negara dan karena itu dapat termasuk 

korupsi. Terdapat berbagai dugaan dan persangkaan tentang dana 
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talangan ini. Kalau mendengar Robert Tantular, dana talangan 

yang dimintanya hanyalah satu Triliun Rupiah, dan dia pun 

heran mengapa kemudian menjadi 7 kali lebih besar.Siapa harus 

bertanggungjawab atas “pembengkakan” dana ini? Dan ke mana 

dana itu disalurkan ? Teka-teki ini membawa berbagai spekulasi 

yang pada dasarnya mempunyai implikasi hukum pidana tetapi 

juga implikasi politis !

Apa yang kita lihat dari uraian singkat di atas adalah kemungkinan 

Bank Century ini memang merupakan skandal yang melibatkan 

“manipulasi hukum oleh kekuasaan”. 

Bagaimana sebaiknya pemerintah yang akan datang menghadapi warisan 

dugaan “skandal manipulasi hukum oleh kekuasaan” ini ? 

Saran Penanganan Kasus Bank Century di Tahun 2014 

Saya berpendapat bahwa kasus ini tidak akan dapat diselesaikan 

tuntas dalam masa pemerintahan SBY. Kasus ini mempunyai 

muatan politik yang besar dan karena itu sebaiknya jangan 

diteruskan dalam jalur politik selama periode Pemilu Legislatif 

dan Pemilu Presiden di tahun 2014. Apa yang sebenarnya terjadi 

dalam tahun 2008 dengan masalah Bank Century, yang berjalan 

bersamaan dengan krisis dunia yang dipacu oleh masalah subprime 

mortgage default di Amerika Serikat, yang kemudian menjalar juga 

ke Eropah, kita belum tahu secara jelas. Yang ada adalah hanya 

dugaan, persangkaan dan spekulasi. Bila ini dibiarkan membesar 

dalam masa Pemilu 2014, maka ditakutkan akibatnya tidak akan 
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dapat terkendali dengan baik.Dan hal ini dapat merusak iklim 

demokrasi di Indonesia yang masih rapuh sendi-sendinya. 

Ini tidak berarti bahwa kasus Bank Century harus di “peti-

es”kan! Ini adalah warisan yang harus diterima oleh Presiden yang 

akan datang. Sebaiknya pemerintah yang akan datang membentuk 

suatu Panitia Independen yang melapor kepada DPR dan Presiden 

untuk memeriksa kasus ini dan memutuskan dalam hal pertama 

(tentang political dan administrative liability) dan hal kedua (tentang 

respondeat superior). Adapun tentang hal ketiga, mengenai ada atau 

tidak adanya pelanggaran undang-undang korupsi harus tetap 

diserahkan kepada dan diselesaikan oleh KPK.6 

Kesimpulan 

Kasus Bank Century memang merupakan “bola panas” yang harus 

diterima oleh Presiden yang akan datang untuk diselesaikannya 

bersama dengan jajaran kabinet serta DPR dan Mahkamah Agung. 

Apakah nanti Mahkamah Konstitusi dan KY serta KPK akan 

memainkan peranan tergantung kepada situasi politik setelah 

Pemilu. Jalur politik akan dimainkan oleh Presiden dan DPR. Jalur 

hukum akan dimainkan oleh MA dengan KPK dan mungkin pula 

KY. Sedangkan MK akan bertindak sebagai pengawas untuk melihat 

bahwa Konstitusi tidak dilanggar, seandainya “percaturan” politik 

6 Pemerintah Indonesia pada bulan Agustus 2013  telah minta bantuan otoritas 
hukum di Pulau Jersey (di Selat Inggris) untuk membekukan asset yang diduga berasal 
dari Bank Century dan dilarikan ke luar negeri oleh Rafat Ali Rizvi (yang telah diminta 
di ekstradisi).Untuk keperluan ini telah diterbitkan Peraturan Presiden No.9/2012 untuk 
menjadi dasar meminta Mutual Legal Asistance..Aset Bank Century di Jersey diduga 
mencapai 40 juta Dolar Amerika Serikat.
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akan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintahan yang 

lama.

Jakarta, 11 November 2013
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REFORMASI HUKUM 
BELUM SELESAI
(MENENGOK KE BELAKANG – MEMANDANG KE DEPAN)

PENGANTAR

Tulisan ini di buat untuk memenuhi permintaan mengisi sebuah 

buku dalam rangka memperingati Purna Bakti Prof. Dr. Mieke 

Komar Kantaatmadja, SH, MCL, gurubesar Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran dan Hakim Agung di MA-RI. Tema buku 

ini adalah “Retrospektif dan Prospektif: Kajian Kritis terhadap 

Perkembangan Hukum di Indonesia”. Akan saya coba mengisi tema 

ini, karena saya mengenal dan menghormati beliau sebagai seorang 

intelektual yang berani mengeritik apa yang keliru dalam kebijakan 

pemerintah, seorang gurubesar dan teman sejawat dekan yang 

punya integritas yang tinggi dan seorang teman yang baik dalam 

perjalanan ke luar negeri menghadiri konperensi-konperensi ALA 

(ASEAN Law Association). Saya juga melihat diri saya (dan mungkin 

juga beliau) sebagai termasuk “a vanishing generation”.

Dalam karangan ini saya mencoba menggambarkan pengalaman 

dan pemahaman saya tentang reformasi hukum di Indonesia, 

terutama setelah lengsernya Presiden Suharto dan bergantinya 

resim pemerintahan Orde Baru dengan resim pemerintahan Era 

Reformasi. Acuan saya kecuali pengalaman empiri, adalah juga 

buku Laporan Penelitian Bappenas tentang Reformasi Hukum di 
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Indonesia, dan pandangan ILUNI-FHUI pada awal reformasi. Juga 

beberapa kajian yang dibuat Komisi Hukum Nasional RI tentang 

perkembangan hukum di Indonesia.

EUFORIA (EUPHORIA) DI TAHUN 1998

Lengsernya Presiden Suharto membawa angin baru di berbagai 

kalangan intelektual, namun saya hanya ingin mengajak kita 

menengok euforia di komunitas hukum. Pada waktu itu saya 

menjadi wakil ketua Ikatan Lulusan UI-FH dan bersama Pengurus 

waktu itu kita menyampaikan pernyataan dan pengharapan 

kepada Presiden Habibie tentang perlunya perhatian kepada 

reformasi di bidang hukum. Melalui teman-teman yang “dekat 

istana” pernyataan itu disampaikan. Menteri Kehakiman waktu 

itu adalah Prof. Muladi, teman lama dalam menyusun Rancangan 

KUHP Nasional yang selesai dalam tahun 1993 dan diserahkan 

kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh tanggal 17 Maret 1993, 

yang dua bulan kemudian (Mei 1993) menyerahkannya kepada 

Menteri Kehakiman yang baru Utoyo Usman, SH1. Banyak teman 

di Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

dan Mahkamah Agung membuat kita optimis bahwa “reformasi 

hukum” memang akan berjalan – hukum dapat juga menjadi 
1 Rancangan KUHP yang disusun mulai tahun 1980 berupa prakarsa kepada 

Presiden Suharto oleh Prof. Sudarto, telah selesai pada tahun 1993, dan kemudian 
oleh Menteri Utoyo Usman diserahkan kepada Dirjen Hukum dan Per-UU-an Dep 
Kehakiman, waktu itu Prof. Bagir Manan, dan sejak itu tidak selesai dibahas kembali 
dalam Kementerian Hukum dan HAM hingga hari ini. Suatu contoh tentang kelemahan 
para sarjana hukum Indonesia untuk berani melakukan reformasi ! Hingga sekarang 
yang berlaku di Indonesia masih Wetboek van Strafrecht 1918; dan juga Burgerlijk Wetboek 
1847; serta Wetboek van Koophandel 1847 semua dengan teks otentik bahasa Belanda ! 
Menteri dan Dirjen di atas sama sekali tidak mencerminkan semangat reformasi yang 
sedang berlangsung !
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“panglima”, tidak saja ekonomi dan politik. Bank Dunia dan IMF 

juga memberi perhatian kepada perlunya pembaruan di bidang 

hukum, meskipun mereka lebih melihatnya dari aspek manfaat 

untuk pembangunan-kembali ekonomi Indonesia.

Satu tahun sebelum lengsernya Pak Harto, BAPPENAS baru 

menyelesaikan suatu penelitian dalam bentuk survai diagnostik 

tentang perkembangan hukum di Indonesia, dengan pendanaan 

dari Bank Dunia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh dua kantor 

hukum ternama di Jakarta : ABNR dan MKK digambarkan secara 

terbuka berbagai kelemahan yang ada dalam materi hukum, 

tetapi terutama pada perangkat lembaga dan profesi hukum. 

Kekurangan yang ada pada korps kehakiman (terutama kurang 

pengetahuan hukum yang mendalam) dan korps advokat (kegiatan 

sebagian mereka melihat hukum sebagai komoditi dagang) sudah 

disebut dalam laporan itu. Memang penelitian tersebut terutama 

memfokuskan kepada sistem peradilan dan SDM hukum – tujuh kota 

yang disurvai di Jawa, Sumatera dan Sulewesi - dan respondennya 

(total 1370 orang) ditarik dari komunitas hukum, komunitas bisnis 

dan komunitas umum (publik).2 

Satu tahun setelah lengsernya Pak Harto, pada bulan Oktober 

1999 diselenggarakanlah Seminar Hukum Nasional Ke VII, yang 

2 Law Reform in Indonesia-Result of a research study undertaken for the World Bank 
(Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia-IDF Grant No. 28557), March,1997, 
Jakarta: CYBERconsult – Steering Committee adalah: Sutadi Djajakusuma, Ismail Saleh, 
Purwoto Gandasubrata, M. Djaelani, Suhadibroto, Sunaryati Hartono dan Wim Hutapea 
– Penelitian dipimpin oleh: Mochtar Kusumaatmadja, Mardjono Reksodiputro, Sri Hartati 
Suradijono dan E. Olvia Reksodipoetro – Buku ini kemudian diterbitkan dalam bahasa 
Indonesia dengan judul: Reformasi Hukum di Indonesia - Hasil Studi Perkembangan 
Hukum – Proyek Bank Dunia, Juni 1999, oleh penerbit yang sama.
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dibuka oleh Presiden Habibie di Istana Negara. Menteri Kehakiman 

adalah Prof. Muladi dan Kepala BPHN adalah Prof Natabaya.Tema 

seminar adalah “Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani”. 

Semua pembicara dalam seminar nasional itu sangat bersemangat 

memajukan berbagai gagasan untuk membangun hukum Indonesia 

yang lebih modern dan berpihak kepada rakyat (masyarakat madani 

- civil society – merupakan simbol dan slogan kelompok reformasi !).

Pihak Bank Dunia mempelajari Laporan Survai Diagnostik Bappenas 

(selanjutnya “Penelitian Bappenas”), dan mulai tertarik untuk 

memberikan bantuan dana dan tenaga ahli untuk membangun 

hukum di Indonesia yang lebih modern dengan lembaga-lembaga 

hukum yang lebih demokratik. Tahap awal di mana saya turut 

terlibat adalah dalam pembentukan Peradilan Niaga dan Undang-

Undang Kepailitan.3 Permasalahan ini sudah disinggung secara 

umum dalam Penelitian Bappenas, tetapi kegawatan waktu itu 

(banyaknya perusahaan yang pailit dan sudah sangat tuanya 

ketentuan kepailitan Indonesia – Faillisement Verordening 1906) 

memberikan urgensi khusus pemberian prioritasnya pada Sekretaris 

Kabinet RI Bambang Kesowo. Tahap-tahap di mana saya juga turut 

terlibat adalah pada pembentukan awal KPK, dengan bantuan 

pendanaan ADB (melalui Dirjen Administrasi Hukum Prof Romli 

Atmasasmita dan penasihat asing mantan kepala KPK Hong Kong)4 

dan pemikiran pembentukan Pengadilan Korupsi (yang termasuk 

konsep Komisi Hukum Nasional RI dalam Lokakarya-besar serta 
3 Dibahas pertama kali di kantor ABNR dengan Greg Churchill (Of Counsel ABNR) 

dan Sean Hagan (Legal Counsel IMF), kemudian melibatkan a.l Hakim Agung Karlinah 
Subroto, Din Muhammad, Kartini Muljadi, Fred BG Tumbuan, dll.

4 Wakil ADB adalah Stefan Synnerstrom dan mantan kepala KPK Hong Kong 
adalah Bernard Speville.
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Diskusi Panel dan Dengar Pendapat Umum 30 Mei 2000 di Hotel 

Indonesia Jakarta) serta kegiatan NLRP (National Legal Reform 

Program - dengan pendanaan dari Pemerintah Belanda5.

OPTIMISME DI TAHUN KEPERESIDENAN GUS DUR

Awal kepresidenan Gus Dur memang membawa optimism besar 

bagi mereka yang mendambakan Negara Indonesia yang lebih 

demokratik : terbuka – akuntabel – hukum dijalankan secara adil. 

Pembentukan Komisi Hukum Nasional (dengan tugas mendesain 

hukum berdasarkan aspirasi dari bawah – “bottom up law”) 

dan Komisi Ombudsman Indonesia (bertugas menindaklanjuti 

pengaduan rakyat tentang ketidakadilan oleh birokrasi) memberikan 

optimism bahwa kemajuan ekonomi yang telah dicapai Orde Baru 

(namun runtuh dalam krisis ekonomi Asia 1997) dapat dibangkitkan 

kembali dalam suasana yang memperhatikan aspirasi “wong-cilik” 

(istilah untuk lebih dari 50% rakyat Indonesia – mayoritas absolut, 

namun tanpa suara !).

Usaha Gus Dur yang pragmatis dan demokratis: menghapus 

diskriminasi terhadap kelompok etnik Tionghoa dan agama Kong 

Hu Cu; mencoba mencari solusi damai untuk masalah GAM di Aceh, 

menekankan kerukunan antar agama, lebih toleran dalam masalah 

Papua, mengkritik TAP MPR tentang Partai Komunis Indonesia 

dan yang serupa telah menimbulkan harapan besar bagi berbagai 
5 Hasil KHN RI dalam medesain reformasi hukum di Indonesia ini kemudian 

terbit dengan bantuan The Asia Foundation dan Partnership-governance reform in Indonesia 
dalam sebuah buku Law Reform Policies (Recommendations), December 2003, Jakarta: 
CYBERconsult. Selanjutnya diterbitkan setiap tahun berbentuk laporan-laporan 
pengkajian. Sedangkan hasil dari NLRP telah terbit dalam 30 buku - Program NLRP 2008 
– 2010 ini dipimpin oleh Sebastiaan Pompe.
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kalangan, tidak terkecuali komunitas hukum, bahwa hukum yang 

adil akan dapat terlaksana di Indonesia dalam waktu tidak terlalu 

lama. Waktu yang pendek masa kepemimpinan Gus Dur telah 

menghapus (untuk saya) optimism ini. Jatuhnya kepresidenan 

Gus Dur adalah antara lain juga karena skandal Bulog (Bulogate 

dan Bruneigate, yang mencontoh nama skandal di Amerika Serikat 

Watergate).

Meskipun optimism saya hilang, tetapi saya tetap menarik pelajaran 

dari apa yang terjadi di tahun 1998 (lengsernya Presiden Suharto) 

dan tahun 2001 (mundurnya Presiden Abdurrahman Wahid). 

Saya ingin mengingat, mempergunakan memory saya dan tidak 

sekedar mengingat-ingat (recall). Saya ingin mencoba “mengingat-

ingat” apa yang terjadi, untuk kemudian mencoba “mengingat” 

bagaimana peristiwa yang lalu itu punya pengaruh pada keadaan 

sekarang, dan kemudian apa pula yang dapat kita harapkan untuk 

masa yang akan datang. Pepatah Belanda mengatakan “in het heden 

ligt het verleden in het nu wat komen zal” – “apa yang terjadi sekarang, 

adalah akibat masa lalu, tetapi juga apa yang kita lakukan dan alami 

sekarang, akan berakibat ke masa depan kita”. Karena itu saya juga 

berpendapat, bahwa kesulitan pembangunan hukum yang adil 

sekarang ini adalah akibat kekeliruan di bidang hukum yang kita 

lakukan di masa lalu. Dan tentu saja, bagaimana kita menghadapi 

permasalahan hukum sekarang, akan mepengaruhi perkembangan 

hukum di masa mendatang. Inilah benang-merah yang perlu 

disadari dalam mengikuti uraian singkat saya dalam tulisan ini. 
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CITA-CITA SUPREMASI HUKUM

Supremasi hukum dan negara hukum merupakan slogan dari 

gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998. Ini merupakan reaksi 

atas kenyataan bahwa pada masa Pak Harto dkk, yang diutamakan 

adalah stabilitas di bidang politik dan ekonomi – dengan 

demikian dirasakan bahwa banyak kebijakan dan keputusan lebih 

mementingkan aspek politik dan ekonomi dari pada hukum. 

Ditemui banyak pelanggaran hukum, yang kemudian dirumuskan 

oleh pendukung reformasi sebagai kebijakan KKN (Korupsi-Kolusi-

Nepotisme). 

Pelanggaran di bidang politik adalah antara lain terjadinya suatu 

pemerintahan yang tidak demokratis, dengan DPR yang tidak 

menjalankan fungsinya untuk mewakili aspirasi rakyat dengan 

sesungguhnya, karena semua kebijakan didominasi oleh organisasi 

(sebenarnya suatu partai politik) Golkar (Golongan Karya-yang 

disponsori pemerintah Suharto), dengan dua partai politik lainnya 

(P3-Partai Persatuan Pembangunan dan PDI-Partai Demokrasi 

Indonesia) hanya sebagai “semi-oposisi”. Pelanggaran di bidang 

ekonomi adalah dengan dibiarkannya sekelompok pengusaha 

(pebisnis) yang dekat dengan pemerintahan (dekat dengan pusat 

kekuasaan di “Bina Graha”– kantor presiden dan “Cendana”– rumah 

presiden) mendapat monopoli dalam kesempatan-kesempatan 

proyek ekonomi besar dengan anggaran negara maupun fasilitas 

pinjaman luar negeri.6 
6 Namun kebijakan seperti ini telah menghasilkan sejumlah konglomerat Indonesia 

(banyak juga yang “pribumi” ) – sebagian terdiskreditkan pada masa lengsernya Presiden 
Suharto, tetapi sebagian masih berjaya sampai sekarang, malah konglomerat Indonesia 
termasuk sepuluh besar di Asia Tenggara dalam tahun 2011 ini.
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Pelanggaran di bidang hukum adalah kepolisian dan kejaksaan 

yang represif terhadap setiap protes atau kritik kepada kebijakan 

pemerintah ( dan ini dibantu oleh kekuasaan militer, terutama di 

daerah-daerah)7. Pengadilan yang tidak memperhatikan asas dan 

ketentuan hukum, dan tidak independen. Ditambah dengan suatu 

Mahkamah Agung yang tidak punya wibawa terhadap jajaran 

pengadilan-tinggi dan pengadilan negeri di bawahnya. Para 

advokat yang di luar negeri akan dapat menyuarakan rasa keadilan, 

di Indonesia lebih menyuarakan kekuasaan politik dan kekuasaan 

uang8.

Dalam situasi seperti ini haruslah tetap diakui bahwa Indonesia 

masih menunjukkan kemajuan yang dipuji oleh negara-negara 

industri, sebagai macan-ekonomi yang baru dan pemimpin-

regional yang berwibawa.Bank Dunia pernah menyebut Indonesia 

dalam tahun 1993 sebagai bagian dari “the East Asian miracle” 

dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia (rata-rata 7% 

setahun). Karena itu Indonesia pernah jadi penyelenggara sekaligus 

Ketua KTT Non-Blok, dan tuan rumah pertemuan puncak APEC 

(Asia-Pacific Economic Cooperation).9 

Tetapi bagaimana situasi politik hukum kita ? Bagaimana dengan 

upaya memberi rasa keadilan diantara warga dalam masyarakat 

Indonesia yang multikultural ? Ternyata konflik horisontal 

antar suku (misalnya di Sampit, Kalimantan), antar agama (di 

7 Dipergunakan UU Subversi 1963 untuk menindas segala upaya protes atas 
kebijakan pemerintah.

8 Organisasi profesi waktu itu adalah PERADIN, IKADIN, AAI, HPHI, dan AKHI 
– disamping itu masih ada PERSAHI, IKAHI, dan PERSAJA.

9 Lihat juga Siswono Yudo Husodo, 2009, Menuju Welfare State, Jakarta: Baris Baru.
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Poso , Sulawesi dan Ambon,Maluku). Keinginan memisahkan 

diri (separatism) juga masih ada di Papua. Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), ternyata merupakan wacana hukum 

ketatanegaraan yang (masih) ideal dan belum praktis direalisasikan 

dalam pembangunan hukum Indonesia selama ini. Konsep negara-

bangsa (nation-state) NKRI sebagaimana tergambar dalam negara 

Amerika Serikat (masyarakat majemuk yang telah menyatu menjadi 

bangsa Amerika) belum terwujud secara nyata, kita masih seperti 

Uni-Eropah (suatu kesatuan politik dengan sukubangsa-sukubangsa 

yang memerlukan perlindungan kesetaraan dalam hukum - lihat 

pasal 27 Konstitusi kita)10. Belum mampunya hukum Indonesia 

melindungi keberagaman suku, budaya dan agama menunjukkan 

bahwa reformasi di bidang hukum masih berjalan dengan buruk. 

MEMBANGUN SDM HUKUM

Kita semua mulai menyadari bahwa melakukan reformasi hukum, 

bukanlah hanya dengan merobah peraturan perundang-undangan 

saja, sebagaimana banyak diperjuangkan oleh berbagai kelompok-

kelompok reformasi di awal kepresidenan Habibie dan Gus Dur 

serta kemudian Megawati. Reformasi di bidang hukum berarti 

adanya reformasi di berbagai lembaga hukum (legal institutional 

change). Untuk keperluan ini diperlukan pula pembaruan dalam 

pendidikan hukum, khususnya pendidikan tinggi hukum. 

Dalam penelitian Bappenas tersebut diatas dirumuskan diagnose 

bahwa fakultas-fakultas hukum tidak mengajarkan pengetahuan 
10 Bandingkan dengan pendapat Soetandyo Wignyosoebroto dan Jimly Asshiddiqie 

dalam Bonar Tigor Naipospos dan Robertus Robet (Tim Editor), 2009, Beragama, 
Berkeyakinan & Berkonstitusi, Jakarta: SETARA Institute.
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yang cukup mengenai praktik hukum (pelatihan keterampilan). 

Akibatnya mutu sarjana hukum tidak memuaskan karena tidak 

memiliki pengetahuan praktis untuk menerapkan pengetahuan 

teoritis mereka dalam bekerja. Selanjutnya dikatakan juga bahwa 

mutu pengajar hukum di fakultas hukum tidak memuaskan, sebab 

mereka tidak mengikuti perkembangan hukum di tingkat dunia. 

Kefasihan berbahasa Inggris adalah salah satu kendala, yang 

menyebabkan sarjana hukum Indonesia tidak dapat berkomunikasi 

secara efektif dan berpartisipasi sebagai anggota yang sederajat 

dalam berbagai forum internasional.11 

Keadaan yang dilaporkan hampir 15 tahun yang lalu, menurut saya, 

belum teratasi sampai sekarang (2011). Masih ada perbedaan yang 

besar antara jenis dan tingkat kemahiran yang dipunyai sarjana 

hukum Indonesia pada umumnya, dengan permintaan kemahiran 

yang diminta di bidang hukum untuk: hakim, jaksa, advokat, notaris 

dan para staf biro hukum kementerian. Diperlukan “link and match” 

yang lebih akurat antara apa yang diajarkan di fakultas hukum 

dengan keperluan pasaran kerja di bidang hukum. Kita harus berani 

bertanya pada diri kita, apakah dengan hapusnya Konsorsium 

Ilmu Hukum (KIH) untuk diganti dengan Paguyuban Dekan 

Fakultas Hukum, organisasi baru ini telah mampu menghadapi 

tantangan perubahan yang diperlukan ? Misalnya keperluan untuk 

meningkatkan kemampuan para dosen fakultas hukum, sukar 

dilakukan tanpa suatu usaha sebagaimana dahulu dilakukan oleh 

KIH : ”bersama dan terpusat”. Tetapi sementara ini lebih dari 300 

11 Keadaan ini dalam laporan Bappenas diikuti dengan saran “improving the efficiency 
in English of law graduates; twinning arrangements and law practice institutes” – hal 68 - 71
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fakultas hukum negeri dan swasta12 menghasilkan sarjana-sarjana 

hukum yang sebagian besar berkualitas rendah untuk menopang 

reformasi di bidang hukum. Makin banyaknya sarjana hukum 

dengan kemampuan yang sangat kurang (dalam pengetahuan, 

keterampilan dan etika hukum) akan menambah risiko makin 

tercemarnya dunia penegakan hukum dan peradilan Indonesia. 

Ternyata kemajuan dan perobahan yang dibawa oleh kemajuan 

ekonomi Indonesia, tidak diimbangi dengan penyesuaian yang 

berarti dalam pendidikan sarjana hukum kita.13 Suatu kelalaian 

besar dari “the vanishing generation”, yang perlu segera diperbaiki 

sekarang untuk mengurangi dampaknya di kemudian hari ! 

Mencoba melihat dengan optimisme ke depan

Dengan memperhatikan “skandal korupsi besar-besaran” yang 

terjadi ahir-ahir ini (dalam 2010-2011), yang melibatkan tidak saja 

swasta (economic power) dengan birokrasi (political power), tapi juga 

wakil-wakil rakyat (legislative power), maka dua asas utama dalam 

kehidupan hukum masih tetap harus diperjuangkan dengan gigih, 

yaitu asas “kebebasan” dan asas “persamaan”. Kedua asas ini adalah 

tiang-utama tegaknya demokrasi, yang berarti pula akan adanya 

“akuntabilitas” dan “keterbukaan” dalam kehidupan berbangsa 

12 Perkiraan sementara (tahun 2011) 330 lembaga pendidikan tinggi hukum,terdiri 
atas: 306 fakultas dan 24 sekolah tinggi. Bersama-sama mereka menghasilkan 33.000 
Sarjana Hukum per tahun ! Duapuluh tahun yang lalu (tahun 1990-an) baru 13.000 SH 
per tahun,

13 Lihat Richard W. Baker et al, 1999, Indonesia The Challenge of Change, Jakarta: CSIS. 
Lihat juga laporan UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 
2011- yang melorot tajam menjadi  peringkat 124 dari 187 negara, dan berada diperingkat 
ke-6 di ASEAN, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina (hanya di 
atas Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar).
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dan bernegara (bandingkan a.l dengan penanganan berbagai proyek 

besar yang menjadi sumber korupsi dan kolusi dalam pemeritahan 

kita).

Asas kebebasan mencakup kebebasan menyatakan pemikiran 

dan pendapat (a.l menyampaikan kritik), kekebasan berkelompok 

dengan orang-orang yang sepaham (a.l kebebasan berserikat) 

dan kebebasan warganegara mengatur hidupnya sesuai dengan 

keyakinannya (a.l kebebasan beragama). Konflik horisontal dan 

vertikal yang masih sering terjadi sekarang merupakan rapor buruk 

terlaksananya asas ini.

Asas persamaan mencakup persamaan di muka hukum bagi semua 

warganegara dan berarti pula adanya kesempatan yang sama 

dalam mendapat pendidikan dan memperoleh pekerjaan. Keadaan 

sekolah-sekolah negeri yang masih buruk dan pengangguran yang 

masih besar menunjukan bahwa asas ini juga belum terpenuhi.

Disamping kedua asas di atas kita perlu juga berjuang 

mempersiapkan SDM hukum yang dapat membangun sistem 

hukum yang kuat, yang dapat menunjang pemerintahan yang 

demokratis dan transparan, serta membantu dibangunnya di 

perusahaan-perusahaan pemerintah dan swasta etika “good corporate 

governance”. 

Mengutip Prof Mochtar Kusumaatmadja, saya juga berpendapat 

bahwa: keadaan hukum kita “desperate but not hopeless”14 dan 
14 Penilaian beliau ini disampaikan setelah mendengar kegawatan kondisi 

hukum Indonesia sebagaimana dilaporkan dalam Penelitian Bappenas tersebut di atas.
Pendapat ini kemudian dikutip dalam Rekomendasi Laporan ke Bappenas oleh Sutadi 
Djajakusuma, SH dan disampaikan kepada Wakil Ketua Bappenas Ir. Rahardi Ramelan.
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bahwa dalam membangun hukum, kita harus melihatnya sebagai 

“law as a tool of social engineering”. Namun demikian penafsiran 

saya mungkin agak berbeda. Menurut saya keadaan hukum di 

Indonesia sekarang ini, sudah berada di “lokasi gawat-darurat”, 

dan memerlukan perawatan oleh sejumlah sarjana hukum terpilih, 

secara ahli, profesional dan hati-hati. Meskipun hukum memang 

dapat menjadi alat untuk rekayasa-sosial, jangan pernah lupa bahwa 

hukum juga adalah alat pengendali-sosial (social controle) yang 

rumit. Hukum juga memerlukan penyempurnaan terus menerus 

untuk dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Kadang-

kadang hukum itu juga perlu perombakan total pada bagian-bagian 

tertentu, agar dapat menyesuaikan diri dengan aspirasi masyarakat 

dan tidak menjadi alat penguasa saja. Dan disinilah diperlukan 

kaum intelegensia hukum, dan bukan sekedar praktisi hukum, 

untuk dapat melihat ke depan mendesain pembangunan hukum 

yang dapat menunjang masyarakat adil dan makmur di Indonesia. 

Untuk itu “the vanishing generation” harus dapat mengembangkan 

“the coming generation” !

 (Untuk Buku Purnabakti Prof. Dr. Mieke Komar)
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�� TAHUN MERDEKA – 
MASIHKAH ADA HARAPAN UNTUK REFORMASI HUKUM? 
(SIAPA UNTUNG, SIAPA “BUNTUNG” ?)

PENGANTAR

Tulisan ini merupakan suatu retrospeksi tentang pengalaman 

mengikuti reformasi hukum yang dimulai tahun 1998 – 13 tahun 

yang lalu – sambil mengenang tahap-tahap tertentu dalam sejarah 

Negara Indonesia yang telah 66 tahun merdeka (1945-2011).

Sudah 66 tahun kita merdeka dan sudah 11 tahun ada Komisi 

Hukum Nasional. Bagaimana sebenarnya kemajuan di negara 

kita ini ? Khususnya kemajuan di bidang hukum. Mengapa harus 

hukum? Karena dua kali pelengseran presiden kita (ataukah 

tiga kali ?) membawa harapan-harapan baru bahwa konstitusi 

kita (UUD 1945 yang pernah diagungkan itu) benar-benar akan 

membawa bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang “adil dan 

makmur”. Kemajuan hukum penting, karena seperti dikatakan 

oleh Konstitusi kita dengan Pancasilanya, bahwa Indonesia adalah 

“negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan”. 

Tahun 1996/1997 (sebelum lengsernya Presiden Suharto) Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merasa perlu 

melakukan survey diagnostik mengenai kondisi hukum di Indonesia 

setelah kita memasuki Repelita ke-6 (1993 – 1998). Hasilnya terbit 

setahun kemudian dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 
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Sebelum hasil survey ini (dengan rekomendasi-rekomendasinya) 

dapat dibahas dan diterapkan oleh komunitas hukum kita, terjadi 

perubahan politik yang cukup dahsyat Memang tidak separah 

(dan berdarah) seperti pada turunnya Presiden Sukarno tahun 

1965, tetapi tetap membawa korban. Perpindahan dari Suharto 

ke Presiden Habibie hanya sebentar membawa kegembiraan di 

kalangan hukum, konflik Timor Timur yang membawa juga cukup 

banyak korban, kembali menunjukkan bahwa Indonesia masih 

“negara berdasarkan kekuasaan dan belum berdasarkan hukum” ! 

Kita memasuki Era Reformasi (dengan slogannya “hilangkan 

KKN” : Korupsi – Kolusi – dan Nepotisme), dimulai dengan 

Habibie yang kemudian tidak dipilih kembali oleh MPR dan 

kemudian digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan 

Wakil Presiden Megawati. Mencoba mengemban aspirasi “ganyang 

KKN” dan reformasi di bidang hukum, maka dibentuklah Komisi 

Hukum Nasional (KHN) dan Komisi Ombudsman Nasional 

(KON) dalam tahun 2000. Yang pertama adalah untuk membantu 

mendesain suatu pola reformasi di bidang hukum, dan yang kedua 

adalah untuk menerima dan meneruskan untuk ditindaklanjuti, 

pengaduan tentang penyalahgunaan kewenangan hukum oleh 

birokrasi. Berhasilkah mereka ? Kita melihat dahulu sebentar ke era 

sebelumnya.

ERA SUKARNO-SUHARTO-DAN HABIBIE

Era ini penuh gejolak, dimulai 1950 dan berahir tahun 1999, lebih 

kurang 40 tahun – 10 tahun pertama dengan pemerintahan Orde 
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Lama (Bung Karno dan pada awalnya dengan Bung Hatta, sebagai 

penjelmaan “Dwi-Tunggal”) dan 30 tahun berikutnya dalam 

pemerintahan Orde Baru (Pak Harto dengan Wapres terakhir 

Pak Habibie, yang kemudian meneruskan sisa waktu Pak Harto). 

Menurut saya pada era ini hukum kurang atau malah tidak 

mendapat perhatian. Jaman Orla, politik yang dominan, sedangkan 

pada jaman Orba fokus adalah pada ekonomi. Hukum seakan-

akan dianggap tidak bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Kita 

ingat pendapat Bung Karno bahwa dengan para sarjana hukum 

tidak mungkin diadakan revolusi (“met juristen kan je geen revolutie 

maken”). Menunjukkan celaan beliau kepada kekakuan berpikir 

para sarjana hukum kita ! Coba kita lihat contoh di bawah ini.

Hukum perdata yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Hindia Belanda – Burgerlijk Wetboek – BW) dinyatakan 

secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro 

hanya sebagai pedoman. Meskipun demikian dalam kenyataannya 

pengadilan dan para advokat tetap mempergunakan pasal-pasalnya 

secara utuh. Teks KUHPerdata, KUHDagang dan KUHPidana 

masih tetap dalam bahasa Belanda (sebagai teks otentik), dan tidak 

pernah dibuat terjemahan resmi (otentik); namun di pengadilan 

dipergunakan teks terjemahan yang tidak-otentik. Demikian pula 

sikap kepada HIR (Herziend Indonesische Reglement), KUHAcara 

Pidana, meskipun kemudian tahun 1981 diundangkan KUHAP 

Nasional. Banyak sarjana hukum, banyak pelanggaran hukum (oleh 

penguasa maupun rakyatnya), banyak fakultas hukum, namun 

hukum sepertinya tetap beku dan bisu, kurang dapat mempedomani 
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kebijakan-kebijakan yang benar-benar ingin membangun negara 

hukum Indonesia. Lebih baikkah era selanjutnya ?

ERA GUS DUR DAN MEGAWATI

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Sekretaris 

Kabinet Dokter Marsilam Simanjuntak, SH rupanya memang serius 

ingin memulai era baru dengan membangun suatu pemerintahan 

yang pro-rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan “rule of law”. 

Melalui antara lain Komisi Hukum Nasional (KHN) dan Komisi 

Ombudsman Nasional (KON), menurut pendapat saya ingin 

diupayakan dua asas utama rule of law yaitu : Accountable Government 

dan Access to Justice. Sayang tidak pernah terungkap secara jelas 

siapa yang “membisikkan” kepada Gus Dur tentang perlunya 

kedua komisi ini, dan bagaimana peranan kedua komisi ini dalam 

pemerintahan Gus Dur serta apa yang sebenarnya diharapkannya 

dari kedua komisi ini untuk masa depan Indonesia. Ketidakjelasan 

ini telah memubazirkan peranan kedua komisi ini dalam 

membangun suatu keberpihakan yang lebih besar kepada hukum 

oleh “peguasa Indonesia” (baca: “kekuasaan politik dan kekuasan 

ekonomi”). Keterlibatan Gus Dur dalam “Bulogate dan Bruneigate” 

dan peng”lengser”annya kemudian, tidak juga membantu 

didukungnya secara nyata cita-cita rule of law di Indonesia. 

Wapres Megawati adalah yang mewakili Gus Dur melantik kedua 

komisi ini. Kemungkinan besar beliau tidak pernah diajak bicara 

secara mendalam tentang maksud Gus Dur dengan kedua komisi 

ini. Seperti Gus Dur Megawati juga mempunyai “orang dekat” 
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bidang hukum yaitu Bambang Kesowo, SH., LLM yang telah lama 

bertugas memimpin Sekretariat Kabinet. Namun dalam masa 

kepemimpinan Megawati sebagai Presiden menggantikan Gus Dur, 

tidak banyak juga perhatian dicurahkan kepada pembangunan 

di bidang hukum, kecuali pembuatan berbagai peraturan (yang 

terkenal adalah UU tentang Terorisme dan UU tentang KPK). Masa 

kepresidenan Megawati, bagi saya, juga tidak mengubah wajah 

hukum yang coreng-moreng. 

ERA SBY JILID 1

Presiden SBY yang semula pernah menjabat Menteri Koordinator 

PolHuKam (bidang Politik Hukum dan Keamanan) diharapkan 

oleh banyak kalangan akan mempunyai lebih banyak simpati 

pada perlunya rule of law dijalankan secara sungguh-sungguh di 

Indonesia. Penghormatan dalam kehidupan bernegara akan asas ini 

akan membantu kalangan investor mempercayai hukum Indonesia 

(terutama setelah krisis ekonomi Asia 1997), dan membantu pula 

kepercayaan kembali masyarakat kepada hukum untuk menjadi 

pedoman memperoleh keamanan dan mencapai kesejahteraan 

pada diri dan keluarganya. Asas rule of law ini tidak saja penting 

untuk para sarjana hukum dan penegak hukum, karena asas ini juga 

penting, misalnya untuk kalangan bisnis (pegusaha domestik dan 

asing), kalangan kesehatan (para dokter dan pengelola rumah sakit/

rumah sehat serta apotik), kalangan pemborong bangunan (para 

insinyur infrastruktur dan kawasan hunian) dan kalangan media 

massa (media massa cetak dan televisi). Semuanya berkepentingan 
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bahwa kehidupan berbangsa dilakukan berlandaskan hukum dan 

bukan kekuasaan.

Apakah hal ini tercapai ? Empat syarat utama tercapainya rule of law 

dapat diajukan di sini : a)Pemerintahan yang bertanggung jawab di 

bawah hukum; b)Undang-undang yang jelas, diterbitkan, ajeg dan 

adil serta melindungi hak-hak asasi warganegara (a.l keamanan 

pribadi dan milik); c)Proses pembuatan undang-undang dan 

penegakkannya yang terbuka, adil dan efisien; d)Penyelenggaraan 

dan akses kepada pengadilan dilaksanakan oleh atau melalui 

tenaga yang ahli dalamjumlah yang cukup, serta mencerminkan 

keragaman penduduk Indonesia yang multikultural (World Justice 

Project, Rule of Law Index, 2011). Apakah hal ini tercapai dalam 

pemerintahan SBY Jilid 1 ? Mari kita lihat.

Dibandingkan dengan jaman Orde Baru, diakui telah banyak 

dicapai kemajuan di bidang pertanggungjawaban pemerintah 

secara umum di bawah hukum. Hal ini dapat kita lihat a.l dengan 

ketaatan/kesediaan pemerintah melalui menteri-menterinya 

mempertanggungjawabkan kebijakannya di DPR. Hal yang tidak 

terbayangkan dalam masa Orde Baru, karena pemerintah dikuasai 

Golkar dan DPRpun dikuasai Golkar. Namun beberapa kelemahan 

perlu disoroti, seperti dicoba ditunjukkan di bawah ini. 

Legislasi undang-undang yang dilakukan di DPR ,seharusnya 

melalui suatu “rencana” yang terbuka untuk diskusi/komentar di 

forum publik” (dikenal sebagai Prolegnas). Hal ini hanya terjadi 

pada awal, tetapi karena ketiadaan jadwal yang jelas dan konsisten, 
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maka publik kemudian sukar mengikuti diskusi di DPR. Juga para 

anggota DPR yang turut dalam diskusi lebih mementingkan “pesan 

sponsor yang tidak jelas”, ketimbang aspirasi masyarakat. Di bidang 

penegakan hukum, baik perdata maupun pidana, prosesnya masih 

dikeluhkan sebagai sering tidak adil bagi mereka yang tidak mampu 

“membayar penegak hukum”. Kelompok advokat yang seharusnya 

membuka akses ke pengadilan, juga terlibat dalam “mafia hukum” 

ini.

Seharusnya DPR berfungsi sebagai “pengawas” jalannya 

pemerintahan yang baik, konsepnya adalah “good governance”. 

Sayangnya, permainan partai politik sering menyebabkan DPR 

lebih mengutamakan kepentingan partai, ketimbang kepentingan 

masyarakat luas. Apabila kepentingan partai terkait perbedaan 

dalam ideologi partai, hal ini tentu dapat dimaklumi. Namun 

yang terjadi justru lebih dipentingkannya kekuasaan untuk 

mengisi pundi-pundi partai dan (tentu saja) pundi-pundi pribadi.

Contohnya adalah skandal “Bangar” DPR yang “dibocorkan” 

dalam kasus Nasruddin (mantan Bendahara partai). Yang jelas 

sosok anggota DPR banyak terlihat sebagai bukan sosok negarawan, 

namun lebih sosok pengusaha (yang mengutamakan keuntungan 

pribadi). Dalam keadaan yang suram seperti ini, masih ada sedikit 

“cahaya matahari”, yaitu kebebasan berpendapat yang tercermin 

antara lain dalam bebagai diskusi publik dan juga di media massa. 

Hal ini harus dipertahankan dan dibela oleh para cendekiawan 

dan praktisi hukum. Karena kebebasan menyatakan pikiran dan 

mengkritik pemerintah, adalah tiang utama dalam mempertahankan 
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demokrasi sosial dan politik di Indonesia. Bagaimana dengan masa 

kepemimpinan lanjutan Presiden SBY ?

ERA SBY JILID 2

Pada tahun 2010 dilaporkan bahwa dalam ASEAN Corruption 

Perception Index, Indonesia masih dinilai buruk (2,8), jauh di bawah 

Singapura (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Sedikit 

bangga Karena di atas Vietnam (2,7) dan Filipina (2,4). Dilihat dari 

Income Per Capita Indonesia (USD 2.155) masih di bawah Filipina 

(2.477), Thailand (4.134), dan Malaysia (7.817). Apalagi Brunei 

(USD 38.146) dan Singapura (37.416). Korupsi dan kemiskinan serta 

pengangguran masih mewarnai wajah negara kita.

Menurut hitungan orang Jawa kemerdekaan kita sudah meliwati 

8 windhu (64 tahun), dan sudah mempunyai 6 (enam) presiden 

(dikatakan juga 8 presiden, bila mengikutsertakan Syafruddin 

Prawiranegara dan Assaat). Pada masa presiden SBY dalam masa 

baktinya yang kedua, saya mencatat anomali sebagai berikut :

- Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar ke-4 

di dunia, tetapi juga termasuk terbesar dalam kemiskinan 

serta kesenjangan antara kaya dan miskin (misalnya angka 

kemiskinan di NTT, adalah 21,23%) – dan termasuk dalam 

permasalahan ini adalah besarnya “utang negara” dan “utang 

swasta”, tetapi juga tercatatnya konglomerat Indonesia 

termasuk 10 terkaya di ASEAN (a.l dari Sinar Mas, BCA, Bumi 

Resources, Bayan Resources, dan Sampoerna).
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- Indonesia adalah negara terbesar ke-3 sebagai “negara demo-

kratik”, tetapi nyatanya di daerah belahan Timur Indonesia, 

rakyat belum dapat sepenuhnya menikmati perlindungan 

terhadap pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah (daerah 

dan pusat) – masalah kekerasan di Papua akhir-akhir ini (baik 

oleh aparat keamanan,maupun oleh penduduk) sungguh 

mencoreng muka kita sebagai negara demokratik. Juga 

persentase penduduk miskin di provinsi Papua dan provinsi 

Papua Barat merupakan yang tertingi di antara 33 provinsi 

di Indonesia (37% dan 35%). Otonomi Khusus Papua (UU No 

21/2001) dan Dana Otsus yang tidak dilaksanakan dengan baik 

(terjadi penyimpangan yang menyolok – Harian Republika, 4 

November 2011, hal 23-24). Akibatnya Kongres Rakyat Papua 

ke III, 19 Oktober 2011, berakhir rusuh dengan kekerasan. 

- Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, tetapi belum 

dapat menjalankan dengan baik asas kebebasan beragama dan 

kewajiban menghormati agama lain sesuai dengan Konstitusi-

nya, serta belum dapat menghindari terjadinya manipulasi 

agama oleh/melalui politik – menghormati kehidupan 

beragama berarti juga penghormatan terhadap tempat 

peribadatan agama bersangkutan, kasus di kota Bogor (GKI 

Yasmin) sudah sepantasnya diselesaikan dengan ketegasan 

pemerintah.

- Indonesia adalah negara yang kaya dengan berbagai ragam 

tanaman dan hewan, namun tidak mampu untuk melindungi 

kepunahan hutannya dan satwanya - adanya perusakan hutan 
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oleh perusahaan besar maupun oleh penduduk setempat, 

belum mendapat perhatian yang cukup serius dan nyata 

dari pemerintah - adanya Menteri Kehutanan dan Menteri 

Lingkungan Hidup tidak membantu banyak terhadap 

“kekuasaan ekonomi” perusahaan besar (nasional dan 

asing) yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan di 

Indonesia. 

Anomali di atas memang tidak enak dibaca, namun kita harus 

mengakui bahwa kalaupun ada perbedaan pendapat tentang 

besaran “aspek negatif”nya, tetapi tetap dalam kenyataannya 

anomali itu ada. 

PENUTUP

Setelah kita meliwati masa Orde Lama dengan Bung Karno sebagai 

Pemimpin Besar Revolusi, yang mengutamakan politik sebagai 

panglima, kita telah memasuki masa Orde Baru dengan Pak Harto 

sebagai Bapak Pembangunan yang mengutamakan ekonomi 

sebagai panglima. Sekarang kita sedang memasuki Era Reformasi 

yang pada awalnya menginginkan reformasi di segala bidang dan 

terutama di bidang hukum, dimulai dari amandemen terhadap 

UUD 1945, berbagai TAP-MPR(S) dan juga peraturan-peraturan 

yang menjurus kepada KKN. Adanya Mahkamah Konstitusi, 

Komisi Yudisial, KPK, Pengadilan TIPIKOR, PPATK, KPPU, KHN, 

KON Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, dan 

lainnya yang sejenis, menunjukkan bahwa reformasi di bidang 

hukum dianggap penting sebagai motor penggerak terjadinya 
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perubahan radikal dari keadaan iklim politik dan iklim ekonomi 

masa Orde Baru. Aspirasi awal era reformasi ini, sekarang hampir 

tidak terdengar lagi. 

Aspirasi masyarakat memang sering tidak terdengar nyata, seperti 

heningnya malam, tetapi seperti arus sungai, arus aspirasi itu terus 

mengalir makin lama makin deras dan kemudian terkumpul dalam 

“samudra frustrasi”, yang akhirnya dapat mengamuk seperti 

ombak yang dapat memecah batu karang ! (mengutip pendapat 

orang-bijak). Kiasan yang terkandung dalam kalimat di atas adalah 

serupa seperti yang sering dikatakan “waspadailah kemungkinan 

adanya bom waktu”. Ini bukan peringatan untuk aparat intel 

keamanan negara, tetapi ini adalah peringatan untuk para politisi, 

para pimpinan dan tokoh partai, dan para pejabat negara (eksekutif, 

yudikatf dan legislatif). 

Dalam kedua jaman yang telah lalu itu, Negara Indonesia belum 

sepenuhnya merupakan perwujudan dari rakyat dengan “bhineka 

tunggal ika”-nya (sebaiknya kita mengedepankan konsep 

masyarakat Indonesia yang “multikultural” dengan perlindungan 

tentang kesetaraan beragam kebudayaan di Indonesia). Negara 

diwujudkan hanya sebatas bagaimana keinginan pemerintahan 

yang berkuasa waktu itu, dan ini juga lebih dikuasai oleh kaum 

elit politik (dan elit bisnis) yang berkuasa. Gambaran sekarang 

pun menunjukkan bagaimana berkuasanya kelompok-kelompok 

yang dekat dengan elit partai dan elit bisnis, dan bagaimana 

pemerintahan seperti itu akan lebih mementingkan hukum yang 

membela kepentingan kaum elit, ketimbang kepentingan kelompok 
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mayoritas yang kekuasaannya sangat marjinal. Tentu saja hal ini 

tidak baik untuk pembangunan hukum di Indonesia.  

Apabila kita tidak dapat mengendalikan korupsi di Indonesia, 

apabila pemerintah tunduk kepada kepentingan partai-partai 

politik yang berusaha untuk memperkaya pundi-pundi partai secara 

melawan hukum dan membiarkan perusahaan-perusahaan besar 

(asing dan domestik) berkolusi dengan pejabat-pejabat inti dengan 

merugikan hak-hak rakyat dan keuangan negara, maka bukan 

tidaklah mungkin bahwa aspirasi untuk mencapai masyarakat adil 

dan makmur akan menjadi “samudra frustrasi”. Ingat protes-protes 

yang sekarang terjadi di Wallstreet, New York dan yang sekarang 

juga terjadi di Timur Tengah (demonstrasi melawan kerakusan 

korporasi dan pemerintahan yang otoriter).

Yang memerlukan perhatian pula adalah agar kita tidak meremeh-

kan arti tanah bagi rakyat. Bagi petani dan warga desa, tanah itu 

seolah-olah “pusaka yang keramat”. Karena itu tidak ada harga 

kompensasi yang dapat dianggap “sudah layak” dalam alam pikiran 

mereka. Akuisisi tanah untuk perkembangan perindustrian ataupun 

pembangunan infrastruktur, serta tumbuhnya urbanisasi dalam 

bentuk daerah perkotaan, harus selalu dapat dirasakan oleh rakyat 

sebagai benar-benar menguntungkan mereka beserta keluarganya. 

Terutama oleh mereka yang terpaksa harus merelakan tanah 

mereka dan mencari tempat-tinggal di lokasi lain. Kegagalan negara 

untuk memberikan kompensasi yang adil (termasuk kegagalan 

menghilangkan calo-calo tanah), dan kurangnya perhatian kepada 

mereka untuk dibantu dalam menyesuaikan diri kepada kondisi 
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baru dan tempat pemukiman baru, sangat memungkinkan 

terbentuknya “bom waktu” untuk di kemudian hari. Peraturan 

agraria kita sebenarnya tidaklah buruk dan bersalah. Didalamnya 

telah terdapat pengakuan dan perlindungan akan hak-hak rakyat 

atas tanahnya. Yang keliru adalah penjabarannya dalam peraturan 

pelaksana dan penegakannya yang sering bersifat represif. Kita 

membutuhkan sebagai lanjutan dari Undang-undang Agraria 1961, 

suatu undang-undang yang mengatur tentang akuisisi tanah untuk 

keperluan pembangunan ekonomi, yang dilaksanakan sebagai 

akuisisi tanah atas nama negara dan yang seterusnya berakibat 

pula pemindahkan rakyat dari lokasinya semula. Diperlukan suatu 

peraturan tentang “land acquisition, rehabilitation and resettlement”, 

yang lebih adil, mungkin seperti yang ada di India.

Enam-puluh-enam tahun merdeka dari penjajahan asing ternyata 

belumlah dirasakan dapat menghilangkan penindasan oleh 

kekuasaan politik, maupun terjadinya penindasan oleh kemiskinan 

dan oleh kebodohan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Memang 

tentu saja banyak pula warga Indonesia yang mendapat “untung” 

(konglomerat Indonesia ? kelompok “middle class”/kelas menengah 

yang mulai muncul ?),dari keadaan ini – lihatlah gemerlapnya 

dunia malam di kota-koya besar Indonesia. Namun lebih banyak 

lagi yang “buntung” (merugi dalam kemerdekaan ini) – lihatlah 

rusaknya lahan pertanian, banyaknya pengangguran dan pengemis 

di jalanan. Kalau benar demikian apakah memang reformasi hukum 

dapat membantu memperbaiki keadaan ? Kita jangan lupa bahwa 

kemakmuran yang lebih besar pada kelompok “middle class”/ kelas 
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menengah-baru ini, juga akan membawa keinginan yang lebih 

besar akan kebebasan dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam 

kehidupan politik. Bagaimana reformasi hukum dapat membantu 

mengarahkan terbentuknya peraturan-peraturan yang adil dan 

berpihak kepada “the silent majority”, itu adalah tantangan kita 

bersama, dan jawabannya ada pada para pembaca! (Suatu catatan-

pribadi pada penghujung tahun 2011- tahun ke 11 KHN). 
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BENARKAH 
“THE CORRUPTORS FIGHT BACK” ?

Pendahuluan

Judul di atas mengingatkan kita akan film lama tetapi sangat 

populer The Empire Strikes Back – cerita tentang bagaimana suatu 

“kekuatan-jahat” di dunia Antah-Berantah melawan usaha suatu 

“kekuatan-baik” yang ingin menyelamatkan umat manusia dari 

perbudakan yang direncanakan oleh The Empire (dipimpin oleh 

tokoh misterius berkedok dan berjubah hitam: Dark Vedder) melalui 

“tentara hitam”nya (digambarkan sebagai robot-robot bewarna 

putih). Apakah ini suatu permisalan tentang apa yang terjadi 

sekarang di negara kita ? Suatu kekuatan yang punya political power 

dan economic power, tetapi tidak tampak secara jelas (misterius) 

yang sedang melawan usaha masyarakat dan pemerintah SBY 

memberantas korupsi di Indonesia? Apakah peran kelompok Jedi 

kelompok pendekar-putih dalam film tersebut dapat dipermisalkan 

dengan KPK kita, yang sedang digoyang, digempur dan difitnah 

oleh pasukan koruptor di Indonesia ? Sungguh menakutkan kalau 

permisalan film ini ditarik dalam dunia nyata Indonesia ! Saya tidak 

terlalu jelas ahir ceritera film ini, memang Dark Vedder mati, tetapi 

bagaimana dengan kroni dan pasukan robotnya ? Apakah mereka 

akan dihidupkan kembali oleh sutradara baru ? Dan apakah 

pendekar-putih Jedi akan jadi bubar ?
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Menyimak berita-berita dalam berbagai media massa terhadap hasil 

yang dapat dicapai Komite Etik KPK (selanjutnya KE) dalam “mencari 

kebenaran atas pemberitaan mengenai sangkaan pelanggaran Kode 

Etik KPK oleh pimpinan dan pegawai KPK”, tercermin adanya 

ketidakpuasan dalam masyarakat. Komentar seperti: KE “hanya 

bertindak sebagai binatu” (laundry), KE “menyelamatkan pimpinan 

KPK”, putusan KPK yang “bulat-lonjong” dan yang serupa, menurut 

saya, menunjukkan bahwa ada kecurigaan terhadap KE, karena 

tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Kecurigaan bahwa KE 

tidak independen dalam putusannya, dalam arti “melindungi orang 

dalam”, atau “dipengaruhi semangat korps KPK”. Apakah benar 

demikian ? Sebagai mantan anggota KE saya bermaksud sedikit 

membuka “tabir asap” yang diduga menyelimuti putusan KE yang 

diumumkan Rabu 5 Oktober 2011. Tentu pendapat ini dapat juga 

dianggap “dipengaruhi semangat korps KE”. Namun inilah versi 

saya. Berbeda pendapat tentu selalu dimungkinkan ! Termasuk dari 

mantan anggota KPK sendiri.

Mengapa perlu ada Komite Etik KPK ?

Perlu disadari dahulu, bahwa yang dipersangkakan dalam media 

massa adalah bukan sekedar pelanggaran kode etik (yang diartikan 

di sini sebagai pelanggaran norma etika atau norma perilaku), 

tetapi juga adanya pelanggaran hukum pidana dalam organisasi 

KPK. Kalau dimisalkan dengan profesi kedokteran, maka yang 

dipersangkakan bukan sekedar “keteledoran perilaku” dokter yang 

menimbulkan wafatnya seorang pasien, tetapi juga kemungkinan 

pembunuhan atau sekurang-kurangnya mati karena kelalaian/ 
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mal-praktek dokter. Ini yang jadi isyu dalam media massa, terus 

bergelinding (dan mungkin pula “digoreng” agar laku secara 

komersial), dan kemudian terciptalah seorang “korban” (yang 

semula dianggap pahlawan “whistleblower”- seorang “pembocor-

rahasia”) yang menyangkal telah terlibat pelanggaran korupsi, 

dan menuduh dizalimi oleh KPK. Inilah “in a nut shell” epik/epos 

yang akan kita lihat nanti digelar di pengadilan kita. Lebih seru 

lagi, pembocor-rahasia ini akan membuktikan nanti di pengadilan 

tuduhan-tuduhannya melalui alat bukti canggih IT (flashdisk dan 

compact disk).

Mengingat tuduhan yang tersebar luas melalui media massa 

menyangkut “kredibilitas” KPK, maka pimpinan KPK memutuskan 

membentuk komite etik, meskipun sebenarnya tuduhan publik ini 

dapat saja ditangani secara organisasi melalui Pengawas Internal 

(unit kerja dalam KPK). Ingat apabila anggota kepolisian, anggota 

kejaksaan, anggota IKAHI atau anggota profesi advokat dituduh 

masyarakat melanggar kode etik profesi bersangkutan, masyarakat 

puas dengan pemeriksaan internal instansi atau organisasi profesi 

bersangkutan. Tentu selalu ada yang tidak puas dengan hasil 

pemeriksaan, tetapi tidak pernah (setahu saya) ada “tudingan-

tudingan miring” terhadap hasil pemeriksaan, seperti apa yang 

terjadi terhadap putusan KE (reaksi keras sebagai protes atas 

putusan KE datang dari seorang anggota DPR, Komisi Hukum/3: 

“bubarkan KPK !”). Ucapan-ucapan keras dan emosional memang 

sudah lama diterbitkan, misalnya buku dengan judul “Koruptor Go 

to Hell!” (Bibit S. Rianto, 2009).
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Rupanya pimpinan KPK telah mengantisipasi kemungkinan 

jawaban masyarakat yang sangat reaktif terhadap hasil pemeriksaan 

terhadap kebenaran isyu “miring kearah KPK” yang mulai gencar 

diedarkan dalam media massa sejak bulan April 2011 (setelah 

polemik yang juga tidak kalah serunya terhadap pemeriksaan dan 

putusan “kasus Bibit-Chandra” yang juga dijuluki “pertarungan 

Cicak dengan Buaya”). Pimpinan KPK memutuskan membentuk 

Komisi Etik (KE) yang terdiri atas 7 orang, 1orang wakil pimpinan 

KPK (sebagai anggota), 2 orang pengawas internal KPK (satu 

menjadi Ketua KE), dan 4 orang dari luar KPK (mantan pimpinan 

KPK jilid satu, mantan ketua partai politik,advokat dan dosen 

universitas). Keputusan pembentukan KE ini dterima baik dalam 

forum publik. KE mulai rapat-rapatnya yang memakan waktu dari 

pk 09.00 – 16.00 di bulan puasa, dan diteruskan setelah libur lebaran, 

beberapa kali sampai pk 21.00, seluruhnya 2 bulan. Namun, waktu 

yang lama ini pun dikritik, publik dan media massa tidak dapat 

mengerti apa sebabnya “masalah kecil (?)” seperti pelangaran kode 

etik saja perlu pemeriksaan sampai dua bulan. Tidak diperhatikan 

bahwa dalam pemerisaan ini telah didengar keterangan 37 orang (8 

terperiksa, 12 saksi internal dan 17 saksi dari luar KPK, termasuk 

disini sdr. M. Nazaruddin).

Apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan ?

Diskusi awal menyangkut pemahaman tentang tugas KE, yang 

tersurat (dalam SK Pimpinan KPK) dan tersirat (terbetik dari 

berita-berita media massa dan pembuat opini publik). Berikutnya 

adalah kesepahaman adanya pengakuan perbedaan antara : a) 
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pelanggaran kode etik (norma moral), b) pelanggaran aturan 

perilaku (code of conduct), dan c) pelanggaran aturan hukum pidana. 

Untuk memperjelas, diambil lagi contoh di atas, tentulah berbeda 

bila seorang dokter a) bertindak kasar terhadap pasiennya yang 

cerewet (moral), b) tidak minta ijin pasiennya untuk melakukan 

tindakan invasif terhadap badan pasien (pelanggaran aturan 

perilaku), c) sengaja atau tidak menyuntik pasien dengan obat yang 

berbahaya dan sudah kadaluarsa, sehingga berakibat wafatnya 

pasien (pelanggaran aturan hukum pidana). Terdapat kesepakatan 

bahwa ketiga hal ini harus dibedakan dan dipisahkan. Dan urusan 

KE hanya memeriksa secara seksama dan mendalam a) dan b), 

serta di mana perlu memeriksa apakah ada indikasi terjadinya c) 

(indikasi artinya tanda-tanda atau petunjuk awal, karena itu di sini 

tidak dilakukan pemeriksaan mendalam tentang pembuktiannya). 

Selanjutnya sebelum melakukan wawancara dengan terperiksa 

dan saksi, KE memeriksa sejumlah dokumen yang tersedia serta 

mendiskusikan implikasinya untuk pemeriksaan terperiksa dan 

saksi. Sehingga wawancara baru dimulai pada hari ke-3. Kiranya 

dari sini jelas bahwa justru KE sadar akan sensitifnya opini publik 

(isyunya bukan saja pelanggaran kode etik tetapi menerima suap!) 

dan karena itu ingin bekerja seteliti mungkin (jadi bukan mau 

berlambat-lambat karena memang perlu juga periksa ada-tidaknya 

indikasi terjadi pelanggaran hukum pidana!). 

Pertemuan yang dilakukan oleh Chandra Hamzah (CH) ternyata 

dilakukan dalam tahun 2009 dan 2010 (sebelum Nazar terlibat 

perkara Wisma Atlet April 2011). Dua yang pertama di Restoran 
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dan dalam rangka keinginannya untuk menjelaskan masalah Bibit-

Chandra kepada sahabat lamanya (sahabat berjuang melawan resim 

Orde Baru) Saan Mustofa, dua yang terahir di rumah Nazar (di 

Pejaten). Yang pertama awal 2010 masih dalam rangka menjelaskan 

posisinya dalam perkara Bibit-Chandra a.l pada Anas Urbaningrum, 

sedangkan yang kedua, undangan silaturahmi halal bi halal atas 

ajakan a.l Benny K. Harman (Syawal 1431 H). KE memanggil dan 

memeriksa secara intensif dua orang yang diberitakan memberi uang 

(bungkusan) kepada Chandra. Kedua orang itu, Andi Mukhayat dan 

Wimpi Setiawan Ibrahim terkejut dan menolak dilibatkan, karena 

mereka tidak mengenal Nazar, tidak pernah memberi uang kepada 

Chandra dan Wimpi juga tidak pernah datang ke pertemuan-

pertemuan di atas. Andi Mukhayat hanya datang ke acara buka 

puasa di rumah Nazar (dan di sana banyak tamu). Adapun inisial 

dengan kode CHD yang diberitakan oleh anak buah Nazar dan 

isterinya, ternyata dapat dilacak merupakan identitas seseorang lain 

(yang sekarang juga sedang diperiksa untuk perkara lain). Karena 

itu KE berpendapat “tidak ada indikasi terjadi pelanggaran hukum 

pidana” (ini suara bulat), tetapi berbeda pendapat tentang adanya 

“pelanggaran kode etik secara ringan”. Tiga anggota (AH, NM dan 

MR) berpendapat bahwa Kode Etik Pimpinan KPK telah mewanti-

wanti agar pimpinan selalu menjaga martabat lembaga KPK, dan 

karena itu pertemuan di tempat umum (restoran) maupun rumah 

pribadi pejabat (anggota DPR) telah melanggar kewajiban kehati-

hatian (the duty of care) yang diharapakan dari seorang pimpinan dari 

lembaga yang sedang “disorot” oleh lawannya (kasus Bibit-Chandra). 

Adanya pertemuan pada malam hari di gedung KPK antara Nazar 



��

Mardjono Reksod�putro

dengan Chandra sama sekali tidak dapat dibuktikan, apalagi untuk 

masuk gedung KPK (terutama pada waktu malam) tidaklah mudah 

dan termonitor melalui CCTV.

Pimpinan KPK yang lain adalah Haryono Umar (HU), yang bertemu 

dengan Nazar di rumahnya, karena (harus) mendampingi Sekjen 

KPK (Bambang Sapto P - BS). Ikut sertanya Haryono ke rumah 

Nazar adalah atas permintaan Bambang, karena menurut Kode 

Etik Pegawai KPK, Bambang harus selalu didampingi seorang 

Pegawai lain, kalau bertemu seseorang. Pertemuan ini juga terjadi 

sebelum April 2011 (sebelum kasus Wisma Atlet). Bambang sebagai 

Sekjen KPK sedang berusaha meyakinkan DPR tentang perlunya 

Anggaran KPK disetujui untuk membangun gedung tersendiri. 

Permintaan Nazar, selaku anggota komisi anggaran DPR menjadi 

sukar ditolak, dan meskipun diminta datang ke rumah pribadi 

diperturutkan dengan mengajak Haryono, yang juga mengawasi 

masalah anggaran di KPK. Kedua-duanya tidak ada indikasi 

melanggar hukum pidana, karena itu dinyatakan bebas (putusan 

bulat). Haryono Umar dinyatakan tidak bersalah atas pelanggaran 

kode etik yang dipersangkakan,tetapi dengan tiga suara berbeda 

(sama dengan Chandra, seharusnya Haryono juga mewaspadai 

kehati-hatian). Namun Bambang, tetap dianggap telah melanggar 

kode etik pegawai KPK oleh 5 anggota (dengan 2 berbeda 

pendapat). Sebagai Sekjen, Bambang harus peka untuk tidak mau 

membicarakan urusan dinas (anggaran KPK) di rumah kediaman 

anggota DPR, meskipun dari komisi anggaran. Ini dianggap sebagai 

suatu kelalaian, seorang pegawai tinggi KPK.
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Ade Raharja (AR - mantan Deputi Penindakan KPK), bersama 

Johan Budi (JB - Jurubicara KPK) bertemu di restoran atas 

undangan Nazar, dan kemudian untuk kedua kalinya Ade bersama 

Roni Samtana (RS - Penyidik KPK) bertemu kembali dengan 

Nazar di restoran yang sama. Dalam kedua pertemuan tersebut 

Nazar menilpon Ade Raharja, dan Ade untuk pertemuan pertama 

mengajak Johan Budi dan untuk pertemuan kedua mengajak Roni 

Samtana. Pada pertemuan pertama ada Saan Mustafa (anggota 

DPR) dan dalam pertemuan kedua ada Saan Mustafa dan Benny K. 

Harman (Ketua Komisi III DPR). Dalam kedua pertemuan tersebut 

Nazar ingin berbicara soal kasus (ini dalam tahun 2010, sebelum 

ada kasus Wisma Atlet – April 2011). Saan dan Benny kemudian 

mohon maaf kepada Ade, karena tidak mengira (?) Nazar akan 

membicarakan kasus. Ade, Johan Budi dan Roni diputuskan 

tidak ada indikasi pelanggaran hukum pidana (penerimaan uang), 

diputuskan dengan suara bulat. Johan Budi dan Roni Samtana juga 

dengan suara bulat dinyatakan tidak melanggar kode etik pegawai, 

karena mereka diajak oleh Ade Raharja dan ini sesuai kode etik 

untuk mau menemani bila ada pegawai KPK yang akan menemui 

orang luar. Namun, untuk Ade, 5 anggota KE berpendapat telah ada 

pelanggaran ringan Kode Etik Pegawai KPK, dengan 2 anggota 

beda pendapat. Diputus adanya pelanggaran , karena sebagai 

seorang anggota polisi dan penyidik seharusnya berhati-hati untuk 

bertemu dengan Nazar, karena meskipun tidak (waktu itu belum) 

tersangkut perkara dengan KPK, namun telah ada pemeriksaan 

oleh kepolisian tentang beberapa kasus yang menyangkut nama 

Nazar. Sepatutnya Ade mengetahui informasi tersebut dan menjaga 
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dirinya dan bidang penindakan (penyelidikan dan penyidikan) 

yang dipercayakan kepadanya di KPK. Pelanggaran the duty of 

care inilah yang dipersalahkan kepadanya (sama dengan Chandra, 

Haryono, dan Bambang).

Untuk M. Busyro Muqoddas (BM) dan M. Jasin (MJ), tidak ada sama 

sekali indikasi pelanggaran hukum pidana maupun pelanggaran 

Kode Etik Pimpinan KPK, dan karena itu dengan suara bulat mereka 

dinyatakan tidak bersalah dan bebas. 

Delapan orang terperiksa ( CH, HU, BS, AR, JB, RS, BM dan MJ) 

telah mendapat putusan KE, memang tidak semuanya dengan suara 

bulat (sehingga dikritik sebagai bulat-lonjong). Tetapi bukankah 

ini membuktikan independensi dan demokrasi ? Mengapa KPK 

dikritik sebagai “dewa” (dan dituduh berkuasa layak “teroris” 

– menakutkan?) dan juga mengapa putusan tentang Chandra 

dianggap membebani KPK ? Adakah hal yang salah dalam 

menangani permasalahan kode etik yang dihadapi oleh KPK ini ? 

Ataukah ada yang keliru dalam publik menafsirkan “demokrasi”, 

seolah-olah demokrasi berarti bahwa kehendak publik melalui 

media-massa adalah (selalu) benar. Bagaimana nanti jadinya 

kemungkinan “trial by the press” ?? 

Kritik terhadap KPK

Kritik terhadap KPK memang bukan hanya yang saya kemukakan 

diatas saja, masih ada lagi yang diberi ilustrasi dan argumentasi. 

Bulan Agustus 2011 telah terbit sebuah buku berjudul Melawan 

Peradilan Sesat, (Q Communication, 2011, dicetak PT Gramedia). 
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Penulis mengkritik M. Jasin, Ade Raharja dan Feri Wibisono (JPU), 

dan dalam pleidoinya a.l menganggap “KPK telah memelihara 

rayap dalam tubuhnya dan membiarkan penggrogotan dari dalam”. 

Dalam putusan terhadap penulis buku tersebut, terdapat dua hakim 

(yang diajukan dalam kulit buku), yang berbeda pendapat dengan 

tiga hakim yang menyatakan penulis buku itu bersalah. Menarik, 

bahwa dengan ada “dissenting opinion” (pendapat berbeda), maka 

kesan yang ditimbulkan kepada publik adalah, bahwa yang 

“berbeda pendapat” adalah yang benar. Hal yang sama juga terjadi 

mengenai putusan KE. Dengan adanya pendapat berbeda (3 dari 7 

dan 2 dari 7), maka seolah-olah Chandra “salah”, dan Haryono juga 

“salah”. Dan kalau minoritas selalu dianggap yang “benar”, maka 

Bambang “tidak salah” dan juga Ade Raharja “tidak salah”. Ini 

adalah logika yang tidak masuk akal. Seharusnya logikanya adalah 

pendapat yang banyak mencerminkan atau lebih mencerminkan kebenaran 

(ini intinya demokrasi-ada ketidakpastian, tetapi yang banyak 

dianggap benar!). Kalau ada pendapat berbeda, maka perlu dikaji 

terlebih dahulu, apa yang kurang atau tidak disetujui minoritas 

yang berbeda pendapat. Mungkin hanya soal perumusan atau 

penafsiran fakta tertentu, yang menghasilkan suatu kesimpulan 

tertentu pula. Itulah logika hukum, dan demikianlah berjalannya 

“dissenting opinion” di Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang 

membantu “berkembangnya hukum”. Kekeliruan seperti ini harus 

“dibenahi”, agar publik lebih memahami perkembangan dunia 

peradilan kita. Pendapat berbeda, bukan untuk menolak total 

putusan mayoritas (kecuali dinyatakan dengan tegas demikian), 

tetapi untuk melakuakan koreksi demi perkembangan hukum. 
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Kritik terhadap KPK bukan hanya berkisar disekitar tuduhan-

tuduhan Nazar, yang di mulai bulan April 2011, tetapi juga setahun 

sebelumnya. Dalam media massa bulan April 2010, seorang wakil 

ketua KPK dipersangkakan pula telah melanggar Kode Etik 

Pimpinan KPK karena bertemu dengan seorang advokat yang 

mewakili Menteri Keuangan dalam perkara Bank Century (advokat 

ini sebenarnya merupakan konsultan hukum untuk Komite Stabilitas 

Sistem Keuangan – KSSK, yang dipimpin Menteri Keuangan). Pada 

saat itu KPK memang menangani kasus Bank Century dan dengan 

adanya dugaan pelanggaran kode etik ini, disarankan oleh ICW agar 

dibentuk suatu komite etik untuk memeriksa wakil ketua tersebut, 

dalam kaitannya dengan kasus Bank Century (sekarang bernama 

Bank Mutiara). Sorotan tajam terhadap KPK tidak saja datang dari 

mereka yang diduga berkepentingan melakukan “pembiaran” atas 

sistem “rent economy” yang merupakan sumber utama korupsi di 

Indonesia ini, tetapi datang juga dari mereka yang gigih berjuang 

melawan korupsi dan mendukung kehadiran KPK sebagai “anti-

corruption champion”. Jangan lupa pada waktu itu (awal 2010) 

penyelesaian kasus Bibit-Chandra baru selesai (dengan dukungan 

penuh publik), tetapi masih tersisa gugatan pra-peradilan dari 

Anggodo.

Pelajaran yang sebaiknya ditarik dari peristiwa (-peristiwa) ini, 

berkaitan dengan kode etik, adalah bahwa yang perlu dihayati 

dalam memahami kode etik itu adalah asasnya yang merupakan 

“tuntutan moral” dan bukan sekedar perilakunya yang mempunyai 

berbagai penafsiran berdasarkan situasi dan kondisi (si-kon). 
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Dokter yang meyuntik seorang pasien (perilaku) dapat dituduh 

melanggar aturan perilaku (code of conduct), tidak minta ijin-tidak 

menanyakan kemungkinan alergi obat, tetapi mungkin tidak 

melanggar aturan moral (code of ethics), karena dilakukannya untuk 

menyelamatkan nyawa pasien, yang merupakan kewajiban moral 

dokter. Kebalikannya tentu juga mungkin terjadi: dokter yang 

membentak-bentak pasien (melanggar aturan moral: harus sopan 

dan memahami pasien yang tertekan jiwanya karena sakit), dan 

pasien dipaksa menerima tindakan invasif (tidak melanggar, kalau 

bertujuan menyelamatkan nyawa pasien). Adanya perbedaan 

antara aturan moral (asas-asas etika) dan aturan perilaku, tetapi 

yang tercampur (tidak dibedakan) dalam banyak kode etik, dapat 

menimbulkan kesulitan dalam praktek dan penafsirannya pada 

kasus. Hal inilah yang terjadi waktu Kode Etik KPK akan diterapkan 

oleh Komite Etik.

Perbedaan inilah yang tidak diperhatikan publik, dalam kasus 

Chandra dan Haryono, tiga pendapat yang berbeda (dissenting) 

menekankan perlunya aturan moral “duty of care” kewajiban 

berperilaku hati-hati sebagai pimpinan KPK yang sedang dalam 

“sorotan” (kasus Bibit-Chandra dan kasus Bank Century), yang 

kurang mereka perhatikan, namun tentang tidak adanya indikasi 

perbuatan pidana ketiga anggota ini sepakat dengan 4 anggota 

lainnya. Begitu pula dalam kasus Ade dan Bambang, dua pendapat 

berbeda (dissenting) memutuskan bahwa sama sekali tidak ada 

pelanggaran kode etik. Sedangkan semua anggota sependapat tidak 

melihat adanya indikasi pelanggaran pidana.
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Kesimpulan

Merujuk kepada permasalahan yang tersirat dalam judul tulisan 

ini, maka penulis berkesimpulan bahwa tidak ada cukup bukti 

adanya suatu “gerakan menumbangkan KPK” yang terorganisir 

secara sistematis (tidak ada konspirasi “the corruptors fight back in 

a systematic way”). Tetapi kalau begitu suara-suara apakah yang 

terdengar sumbang mengenai KPK ? Menurut penulis, ini adalah 

campuran antara suara kekhawatiran terhadap kekuasaan yang 

“melindas tanpa ampun” (suatu Juggernaut – seperti Kopkamtib 

jaman Orba) – kebiasaan memeriksa tersangka tanpa boleh 

didampingi Advokat (ketakutan bahwa advokat buat sulit perkara) 

– dan ketidakpercayaan bahwa kita mempunyai pengadilan 

(majelis hakim) yang independen dan cerdas. Kombinasi ketiga hal 

ini, dengan kemungkinan “takeran berbeda” diantara para pemberi 

komentar, menurut penulis menghasilkan kritikan-kritikan tajam 

atas hasil komite etik maupun keberadaan KPK.

Di negara yang mempunyai pengadilan yang diawaki oleh 

hakim-hakim independen dan cerdas, maka pengadilan dengan 

pemeriksaan terbuka akan memudahkan publik menemukan 

kejanggalan dalam proses peradilan. Apabila tersangka sejak dini 

didampingi oleh advokat, maka “manipulasi data/alat bukti” 

oleh penyidik amat sukar dilakukan atau disembunyikan. Apabila 

KPK mau memahami ketakutan (trauma) publik akan terulangnya 

“kekuasaan kopkamtib”, yang dengan enteng dapat menuduh 

seseorang sebagai “koruptor” (public enemy number one) – dahulu 

tuduhannya adalah “subversif” atau “PKI” – dan mau membuang 
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paradigma “kuno”: penyidik adalah wakil mereka yang berada 

di “jalan lurus” dan para advokat adalah wakil pemakai “jalan 

hitam”, maka tuding-menuding ini dapat mulai mereda. Suatu 

pepatah kuno perlu tetap dijadikan pedoman kerja KPK: “lebih baik 

seratus koruptor bebas dari jerat hukum – daripada seorang yang 

tidak bersalah dihukum sebagai koruptor”. Dalam konteks seperti 

inilah kiranya, kita dapat memahami timbulnya gugatan seperti 

“bertindak sebagai dewa”, telah membantu terjadinya “peradilan 

sesat”, dan yang serupa.

Dalam rangka reformasi jajaran penegakan hukum (law enforcement 

agencies) maupun keseluruhan sistem peradilan pidana (criminal 

justice system), maka KPK dapat memelopori apa yang dikenal 

dalam dunia modern dan demokratik sebagai proses peradilan 

pidana yang adil (due process of law). Jangan sampai perjuangan kita 

membersihkan negara ini dari korupsi (yang sudah membudaya), 

kita lakukan dengan cara yang akan disindir oleh orang sebagai 

“draconian system” (sewenang-wenang). 

Semoga KPK dapat memelopori suatu hukum acara pidana yang 

lebih memperhatikan hak-hak seorang tersangka, lebih manusiawi 

dan tidak emosional dalam membuat putusan-putusannya. Orang 

bijak mengatakan : “kita dapat menjamin diri kita untuk tidak 

melanggar hukum, namun kita tidak mungkin menjamin diri kita 

(atau anggota keluarga kita) bebas dari “risiko” menjadi tersangka, 

terdakwa ataupun terpidana”. Mungkin suatu cermin yang baik 

tentang apa yang telah terjadi terhadap KPK dalam 2-3 tahun 

terahir ini. 
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KONGLOMERASI MEDIA

Pengantar : 

Dalam era IT sekarang ini peran media massa sudah banyak berubah. 

Kalau dahulu di Indonesia surat-kabar (koran), majalah, dan radio 

(belum ada TV) memang bertujuan untuk menyampaikan berita 

(dari pemerintah, masyarakat dan sarana iklan) meskipun ditambah 

juga untuk entertainment (musik dan sandiwara), tetapi sekarang 

(menurut saya) fungsinya telah berubah menjadi pendorong/

pencipta/pembujuk selera (persuaders). 

Tidaklah keliru ada yang berpendapat bahwa media massa menda-

pat julukan “the hidden persuaders” (“pembujuk tersembunyi”). 

Melalui media massa modern dengan IT sekarang ini maka 

pencitraan maupun selera seseorang, kelompok atau masyarakat 

dapat dipengaruhinya/dibujuknya. Oleh karena itu tidak heran 

bahwa media massa menjadi ajang bisnis yang menggiurkan, 

tidak hanya karena high rate of investment yang diperoleh dari 

modal yang ditanamnya, tetapi lebih jauh lagi adalah kekuasaan 

yang dapat diperolehnya dengan mempengaruhi opini publik. 

Diharapkan kejujuran jurnalisme dalam menyajikan berita dan 

menseleksi karangan dan iklan masyarakat, merupakan ambang-
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batas dan penghalang disalahgunakannya kekuasaan media massa 

mempengaruhi/membujuk opini publik secara tidak bertanggung 

jawab (an irresponsible press). 

Perkembangan ahir-ahir ini, di mana media massa dikuasai oleh 

perusahaan-perusahaan besar (konglomerasi) menimbulkan ke-

khawatiran tambahan bahwa independensi jurnalisme di Indonesia 

dapat “luntur”, sehingga publik disajikan berita dan pendapat yang 

“berat-sebelah” terhadap suatu peristiwa. Kekhawatiran yang lebih 

jauh adalah bahwa persaingan bisnis dan politik diantara konglomerat 

akan juga terbawa dalam isi media massa yang bersangkutan. 

Dalam keadaan seperti digambarkan di atas, masihkah terbuka 
peluang untuk mengharap adanya kepercayaan pada 
jurnalisme yang independen ? 

Pembahasan: Ada ungkapan bahwa “pena adalah salah satu senjata 

yang paling berkuasa dan paling berbahaya di dunia” – di sini saya 

menerjemahkan “pena” dengan “media massa”. Mengenali bahaya 

yang mungkin timbul dari kekuasaan “pena” ini, maka dalam KUHP 

kita (dan pula dalam Rancangan KUHP) terdapat beberapa pasal 

yang menjadikan sejumlah perbuatan yang mungkin pula dilakukan 

(tidak selalu hanya) oleh media massa (pena), sebagai dilarang 

dan diancam pidana (menjadi tindak pidana). Dapat dimengerti 

bahwa hal ini meresahkan kalangan pers, karena merasa pekerjaan 

mereka (akan) “dikriminalisasi”. Tuduhan seperti ini telah pernah 

disampaikan pula oleh tokoh-tokoh pers dalam pertemuan dengan 

KHN menyangkut pembahasan Rancangan KUHP, beberapa waktu 
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yang lalu.

Untuk memperdebatkan hal ini di sini tidak mudah. Pada satu pihak 

kita dapat memahami perasaan cemas pers yang akan dihantui 

dalam tugas-tugas mereka oleh “pedang hukum pidana”,yang 

secara tiba-tiba dapat menebas mereka.Tetapi di pihak lain kita juga 

harus dapat memahami kegelisahan publik yang merasa adanya 

kemungkinan ancaman fitnah atau yang serupa, yang sekali telah 

bergulir di masyarakat sukar dikendalikan dan dapat menjadi 

bola api yang liar. Memang telah ada Kode Etik Jurnalistik dari 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan ada Dewan Pers yang 

dapat memberi sanksi. Telah ada juga “Sepuluh Pedoman Penulisan 

Tentang Hukum”. Yang terahir ini adalah untuk mencegah adanya 

“trial by the press”. Tetapi apakah hal ini telah mencapai tujuan 

mereka masing-masing ?

Kalau kita menyimak kegiatan pers di luar negeri, yang ahir-

ahir ini dihebohkan denga adanya “intersepsi” (kata lain untuk 

“penyadapan”) di sejumlah alat telekomunikasi pejabat-pejabat 

negara oleh pers, yang mengakibatkan salah satu “pemilik media” 

secara terbuka harus mengakui kesalahan media yang diasuhnya 

dan meminta maaf pada publik, maka terlihat bahwa kendali profesi 

jurnalistik (Kode Etik – Asosiasi Wartawan dan Asosiasi Media 

Massa) tidak cukup berpengaruh. Apakah karena itu diperlukan 

“pedang pidana” untuk memperkuat ketaatan pers pada kode 

etiknya ? Saya tidak berpikir begitu ! Memang di Indonesia secara 

“keterlaluan” negara mempergunakan ancaman pidana sebagai 

“pedang Damocles” (=something bad that may happen anytime). 
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Seharusnya dibukanya gugatan ganti rugi perdata dalam hukum 

ataupun ketentuan yang menyatakan bahwa “apabila perbuatan 

yang dalam KUHP dinyatakan sebagai delik fitnah,penyebaran 

kabar bohong ataupun merusak nama atau kehormatan seseorang, 

dilakukan melalui media pers, maka diperkenankan pembuktian 

dari media pers tersebut bahwa apa yang disiarkan itu adalah demi 

kepentingan umum”. Tentu perlu kemudian yurisprudensi MA, 

tentang penafsiran “kepentingan umum” yang dibela oleh media 

pers itu.

Kasus (-kasus) korupsi di Indonesia yang diberitakan pers ahir-

ahir ini,-menurut saya- sudah mendekati (memasuki?) “trial by the 

press” (baik oleh media cetak ataupu media TV). Ini sungguh sangat 

berbahaya – apalagi bilamana pemilik modal yang mengendalikan 

perusahaan media yang bersangkutan, tidak dapat menahan diri, 

dan mempengaruhi/membujuk pekerja-pekerja di media massa 

tersebut,untuk (terutama) mewarnai berita dengan pandangan 

subyektif politik pemilik modal. Baik hanya untuk sensasi, maupun 

untuk kepentingan komersial dan politik. 

Di beberapa negara di luar negeri “trial by the press” dianggap 

sebagai penghinaan terhadap kemandirian pengadilan (usaha 

mempengaruhi pengadilan) dan karena itu dianggap sebagai delik 

“contempt of court” dan diancam pidana tersendiri (disamping 

gugatan korban yang merasa dirugikan). Kemungkinan ini ada 

dalam RUU KUHP kita (bab tentang tindak pidana terhadap 

penyelenggaraan peradilan) ! 
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Apakah ini akan membungkam “kebebasan pers” ? Menurut saya 

jawabnya : Ya dan Tidak ! Saya katakan ya, kalau ancaman pidana 

dan perdata ini dipergunakan sewenang-wenang oleh negara dan 

para advokat (yang hanya sekedar mengejar fee) dan pengadilan 

dengan hakim-hakim yang korup ! Serta MA yang tidak punya 

pendirian independen tentang penafsiran “kepentingan umum” ! 

Tetapi saya mau dan berani mengatakan tidak – jangan takut kepada 

kalangan pers -, kalau syarat di bawah ini dipenuhi : a) benar-benar 

etika jurnalisme ditegakkan oleh Dewan Pers, sehingga pekerja 

pers dapat berlindung pada Dewan Pers menghadapi majikan-

majikan Konglomerat; b) Mahkamah Agung berani membuat 

yurisprudensi-tetap yang menghormati “kebebasan pers” yang 

berlindung dibawah penafsiran “untuk kepentingan umum”. 

Mahkamah Agung juga harus berani menegur dalam keputusannya 

apabila terlihat (ada indikasi) adanya advokat yang memprgunakan 

“kesempatan mengail di air-keruh”.

Makalah ini memang tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan 

permasalahan di atas. Cukup kiranya apabila catatan-catatan di 

atas mendapat reaksi positif maupun negatif dalam forum diskusi 

yang digelar Komisi Hukum Nasional (KHN) hari ini.

                       Jakarta, 18 Agustus 2011
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RENEGOSIASI KONTRAK 
ANTARA PEMERINTAH RI 
DENGAN INVESTOR ASING:
RETORIKA ATAUKAH KEBIJAKAN RASIONAL?

Menarik perhatian membaca berbagai pendapat tentang rencana 

pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang 

telah dibuatnya dengan swasta. Apakah ini hanya suatu retorika 

politik membangun citra kebijakan ekonomi pro-rakyat, ataukah 

suatu kebijakan yang telah dipikirkan secara matang aspek 

yuridisnya? Apakah ini dapat menjadi suatu “blunder politik” 

seperti pernyataan moratorium pengiriman TKI ke Saudi Arabia 

yang langsung ditanggapi pemerintah Saudi dengan menghentikan 

persetujuan visa untuk TKI, satu bulan sebelum moratorium 

direncanakan berlaku oleh pemerintah RI? Atau seperti pernyataan 

Presiden Sukarno untuk keluar dari PBB dan bermaksud mendirikan 

CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) dan kemudian 

Indonesia harus “menjilat-ludah-kembali”? Ataukah seperti 

Presiden Habibie dengan pemberian referendum menentukan nasib-

sendiri kepada rakyat Timor Timur, yang kemudian menimbulkan 

“perang saudara”? Memang masih perlu kita lihat apa yang akan 

dilakukan pemerintah dan apa yang akan merupakan reaksi dunia 

bisnis internasional, kalau nanti kita akan memaksa dilakukan re-
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negosiasi kontrak-kontrak dengan perusahaan multi-nasional !1 

Ulasan dalam tulisan ini hanya akan melihatnya dari segi yuridis, 

sekedar melihat bagaimana hukum kita akan melihat permasalahan 

ini. Kalau sekedar melihat kepada pendapat di media massa, maka 

dukungan diberikan oleh mereka (termasuk mantan Presiden 

Habibie) dengan alasan kontrak tersebut sangat merugikan 

Indonesia.2 Dapatkah menurut hukum kita suatu kontrak yang telah 

ditandatangani dan berjalan beberapa waktu (artinya para pihak 

telah memenuhi sebagian isi perjanjian) dimintakan diperjanjikan-

ulang? Dapatkah pengadilan Indonesia meluluskan permohonan 

semacam ini berdasarkan hukum Indonesia? Inilah yang secara 

rasional (lawan dari emosional) harus dikaji oleh kita bersama.

Diasumsikan tentunya bahwa pihak yang dimintakan untuk bersedia 

mengulang negosiasi perjanjian (pihak-lawan) menolaknya. Kalau 

pihak-lawan bersedia, tentu tidak perlu ada sengketa. Namun,bila 

pihak-lawan menolak, maka tentu ada sengketa yang perlu 

diselesaikan menurut hukum yang berlaku untuk kontrak tersebut. 

Diasumsikan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia 

(tentu ada kemungkinan bahwa dalam kontrak ditentukan 

berlakunya hukum asing dan sengketa diselesaikan melalui jalur 

arbitrase internasional).3 
1 Wawasan re-negosiasi ini disampaikan oleh Presiden SBY pada peringatan Pidato 

Bung Karno 1 Juni di Gedung MPR RI, tanggal 1 Juni 2011, sebagai tanggapan atas 
pernyataan mantan-presiden Habibie yang menyatakan bahwa ada bentuk VOC gaya 
baru di Indonesia.

2 Pengalihan kekayaan alam Indonesia untuk diolah di luar negeri, kemudian 
produknya dijual kembali ke Indonesia, dianggap bentuk baru neo-colonialism, karena 
rakyat kita harus membeli jam-kerja bangsa lain.

3 Putusan arbitrase internasional itu, untuk dapat dieksekusi di Indonesia, 
harus mendapat fiat Pengadilan Indonesia.Ini normal. Namun sayangnya, hal ini 
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Menurut pendapat saya, sengketa ini termasuk dalam kebatalan 

perjanjian.4 Karena kita ingin mengubah sebagian dari kontrak, 

maka kita secara hukum harus mengambil ancang-ancang bahwa 

pasal-pasal tertentu dari kontrak “batal” atau “batal demi hukum” 

ataupun “dapat dibatalkan”. Kalau saya menilai suara-suara di 

media massa, maka nadanya adalah “batal demi hukum” (seperti 

ucapan Habibie, bahwa Indonesia sekarang ini mengalami “VOC 

gaya-baru”, yang tentunya bertentangan dengan konstitusi RI 

sebagai negara merdeka dan berdaulat). Pandangan yang lebih 

hati-hati (dan tidak retorik) adalah mereka yang berprakarsa 

“dapat dibatalkan” (seperti ucapan Dirjen Mineral dan Batubara 

yang mengatakan sedang mengkaji ulang semua kontrak karya dan 

PKP2B). Apa kata hukum Indonesia?

Bagaimana dapat suatu kontrak batal-demi-hukum (null and void) 

? Dalam masalah yang kita bicarakan disini, hal itu dapat terjadi 

karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh 

konstitusi atau undang-undang. Misalnya harus ada persetujuan 

DPR (atau DPRD), harus ditandatangani oleh Presiden sebagai 

kepala pemerintahan atau syarat formil lainnya.Tentu dapat juga 

didalilkan bahwa suatu perjanjian atau sebuah kontrak antara 

pemerintah dengan swasta telah melanggar konstitusi. Dalam hal 

demikian diperlukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Contoh 

ekstrim adalah misalnya, perjanjian yang mengijinkan suatu 

kemudian dijadikan alasan pihak Indonesia yang kalah dalam mahkamah arbitrase, 
untuk menggugat dan melawan putusan arbitrase tersebut. Tentunya hal ini akan 
menghilangkan kepercayaan terhadap kepastian hukum di Indonesia.

4 Pengertain perjanjian atau kontrak ada di pasal 1313 dan syarat-syarat sahnya 
ada di pasal 1320 – 1337. Akibat hukum perjanjian ada di pasal 1338 – 1341 dan tentang 
kebatalan perjanjian ada di pasal 1446 – 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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perusahaan membawa tenaga-kerja Indonesia ke luar negeri untuk 

dipekerjakan di perkebunan, layak “koelie” jaman Hindia Belanda 

ke perkebunan di Suriname. Ini memang pernah terjadi dahulu, 

dan dicurigai terjadi lagi sekarang dengan pembiaran terhadap 

pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) tanpa perlindungan yang 

memadai.5 

Bagaimana dengan dalil Habibie ? Kalau kita serius dengan kajian 

Habibie ini, maka ini tidak hanya berlaku untuk pihak investor 

asing, tapi juga berlaku untuk investor domestik (pribumi dan 

non-pribumi).Ini berarti bahwa pada dasarnya kita menggugat 

pembangunan ekonomi sekarang,yang dikatakan “neo-liberal” 

atau “neo-kapitalis” atau “tidak pro-rakyat”. Kalau dalam kritik 

ini kita menghadapi investor asing, maka pandangan politik 

kita akan dipuji sebagai “nasionalis”. Tetapi kalau kritik ini kita 

tujukan juga kepada konglomerat domestik-pribumi, maka kita 

akan dituduh berwawasan “sosialis”, atau sistem ekonomi-

sosialis (dalam masa Orba Suharto-Habibie, dapat juga dituduh 

komunis). Saya menganjurkan agar kita tidak mengambil arah ini 

(bagaimanapun menarik dan kemungkinan benarnya), karena ini 

akan memicu ketegangan antara pemerintah dan DPR dengan para 

konglomerat domestik, maupun perusahaan asing/multi-nasional. 

Kalaupun rakyat Indonesia tidak dapat menikmati keuntungan 

yang seharusnya diperolehnya dari kontrak-karya dan PKP2B 

(Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), perlu juga 

dipertanyakan a.l. : a) Kemana uang royalty yang diterima pemerin-

5 Lihat a.l. laporan Komisi Hukum Nasional R.I. dalam Newsletter-nya Vol.11, No.1, 
Jan-Febr 2011, dengan tema “TKI Malang – TKI Diabaikan”.
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tah dan seharusnya dapat dipakai di daerah untuk membangun 

masyarakat di sekitar lokasi pertambangan bersangkutan?, dan b) 

Siapakah pejabat pemerintah yang menegosiasikan kontrak yang 

dirasakan sekarang sebagai tidak adil dan perlu re-negosiasi itu ? 

Yang pertama dapat berbuntut pada penyalahgunaan keuangan 

negara dan kemungkinan KKN, dan yang kedua pada model 

ekonomi yang dianut serta inkompetennya pejabat yang melakukan 

negosiasi pada waktu itu dan mungkin juga sampai (kembali) pada 

KKN.

Bagaimana kalau kita bicara tentang perjanjian yang dapat 

dibatalkan (voidable) ? Misalnya sesuai hukum kita “karena ada cacat 

pada kehendak pihak pemerintah yang membuatnya”, apa misalnya 

cacat tersebut ? Misalnya: “kekhilafan (mistake), paksaan (violence) 

atau penipuan (fraud)” (pasal 1321 KUHPerd). Kalau pemerintah 

berargumentasi pada “kekhilafan”, maka menjadi pertanyaan siapa 

pejabat yang memeriksa dan merundingkan kontrak itu – adakah 

dia seorang ahli dalam bidang pertambangan, tetapi tidak mengerti 

hukum (atau merasa sudah pintar-hukum) – ataukah dia seorang ahli 

hukum yang sebenarnya kurang memahami asas-asas hukum dan 

juga tidah paham industri pertambangan. Dapatkah pihak-lawan 

diminta untuk re-negosiasi, karena kelalaian atau kecerobohan 

pihak pemerintah ini? Bagaimana kalau kita berargumentasi 

pada adanya “paksaan”, apakah kita mau mengakui bahwa suatu 

negara/pemerintah yang berdaulat di wilayahnya dapat dipaksa 

oleh pihak-lawan (asing). Maukah kita mengakui bahwa pada 

waktu itu “kita terpaksa, karena takut ancaman”: tidak mendapat 
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bantuan atau pinjaman modal luar negeri ? Pemerintah sekarang 

mau menyalahkan pemerintah yang mana – Suharto/Habibie; Gus 

Dur/Megawati; ataukah menteri dalam pemerintahan SBY jilid-1 

? Ataukah kita lebih baik berdalih kita “tertipu”, bahwa menteri 

dan pejabat-pejabat kita “kurang-pintar” dan berhasil di”nina-

bobokan” dengan berbagai “janji” dan/atau “hadiah”. Saya rasa ini 

semuanya akan membuat kita dipermalukan dan ditertawakan di 

dunia internasional.6 

Apakah ini berarti saya tidak setuju adanya re-negosiasi ? Bukan 

begitu, setuju asal dilakukan dengan persiapan yang matang dan 

pikiran yang jernih – tidak emosional dan tidak sekedar retorika! 

Mengapa begitu? Karena Indonesia dinilai sangat rendah oleh PERC 

(Political and Economic Risk Consultancy), mungkin terendah di Asia 

Tenggara. Padahal untuk pertumbuhan ekonomi kita dibutuhkan 

kepercayaan dari dunia bisnis dan pemodal (dalam dan luar 

negeri). Membangun ekonomi yang pro-rakyat, yang secara serius 

mengutamakan kesejahteraan rakyat, yang ingin membangun 

suatu sistem yang mampu “memberdayakan masyarakat yang 

lemah dan tidak mampu” (pasal 33 UUD), memerlukan terutama 

sistem hukum yang efisien, dengan peradilan yang punya 

personalia (terutama hakimnya) yang jujur,kompeten dan adil 

– hal yang sayangnya masih sangat langka di infrastruktur hukum 

kita. Jangan lupa bahwa dalam ekonomi-global millennium ini, 

Indonesia memerlukan infrastruktur hukum yang dapat dipercaya, 

6 Kita ingin menjadi pemain aktif dan terhormat dalam dunia bisnis internasional. 
Hal itu hanya dapat terjadi a.l. kalau kita punya sistem hukum yang terpercaya, 
pemerintahan yang transparan dan adanya dukungan pada good coporate governance. 
Yang terahir ini termasuk penghormatan terhadap hak-hak kontrak.
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disamping yang sering didengungkan para ekonom dan teknorat/

birokrat: stabilitas ekonomi dan keamanan. Infrastruktur hukum 

sering terlupakan (atau dilupakan?) para teknokrat-birokrat, 

karena merasa terkendala oleh hukum (termasuk asas-asas hukum 

perjanjian/kontrak).7 

Mau re-negosiasi boleh-boleh saja, tetapi apakah nantinya kita tidak 

jadi “lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya” – lepas dari 

kapitalis asing, jatuh kedalam cengkraman konglomerat domestik, 

yang belum tentu lebih pro-rakyat ? Musuh rakyat kita sebenarnya 

tidak (hanya) kapitalis asing, tetapi juga diantara para pemimpin 

rakyat sendiri, di sistem eksekutif (sudah sejak Orba), yudikatif (juga 

sejak Orba) dan sekarang baru terasa (terbuka?) juga dalam sistem 

legislatif ! Kita tidak boleh lupa adanya kemungkinan “retaliasi” 

dari pihak yang kita “paksa re-negosiasi”, juga tidak boleh lupa 

makin meningkatnya pengaruh organisasi-organisasi internasional. 

Ada yang menguntungkan kita seperti konvensi anti-korupsi dan 

konvensi anti-kejahatan transnasional. Tetapi bagaimana sikap 

sebagian konglomerat domestik kita terhadap AFTA, APEC, WTO 

dan FATF (Financial Action Task Force).Yang terahir ini pernah 

“memaksa” kita mengubah undang-undang anti-money-laundering 

? Ini sangat kurang disukai oleh pasar-uang, karena dianggap 

menghambat investasi dari luar, maupun dalam negeri.Yang kita 

lihat dalam masa (era) reformasi ini (sejak 1998) suatu transformasi 

dunia ekonomi dan politik yang dibawa oleh globalisasi ekonomi. 

Dan mau tidak-mau, suka tidak-suka, kita harus beradaptasi kearah 
7 Kita ingat ucapan Presiden Sukarno “dengan SH kita tidak dapat mengadakan 

revolusi/pembaruan” dan keadaan masa ORBA di mana “ekonomi adalah panglima” 
dan berbagai kontrak dibagikan diantara kroni Cendana.
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ini.8

Saya ingin menggaris bawahi perlunya kepastian hukum agar 

pembangunan yang sedang dilakukan sekarang ini tidak terganggu. 

Kepastian hukum yang tidak boleh hanya yuridis atau teoretikal 

saja. Pemerintah (eksekutif) adalah yang pertama-tama harus taat 

dan tunduk pada hukum (pada undang-undang yang dibuatnya 

dan kepada perjanjian-perjanjian yang disepakatinya dengan 

pihak swasta). Kalau pemerintah melihat adanya kejanggalan, 

ketidakadilan, kecerobohan yang merugikan dalam kontrak-

kontrak pertambangan yang ada, maka pertama-tama harus 

diusut siapa-siapa saja pejabat (-pejabat) yang duduk dalam meja 

perundingan dengan pihak-lawan (asing, maupun domestik).

Adakah kesengajaan ataukah kelalaian sehingga kontrak yang 

merugikan dapat diperbuat. Apabila diduga ada kesengajaan, 

perlu diusut lebih lanjut keuntungan apa yang diperoleh pejabat 

(-ejabat) bersangkutan untuk meloloskan klausula yang merugikan 

masyarakat Indonesia. Apabila kita mempunyai undang-undang 

tentang illicit enrichment, maka harus diusahakan untuk merampas 

kekayaan pejabat (-pejabat) bersangkutan (mungkin pula bersama 

kekayaan kroninya). Bilamana ada dugaan bahwa yang melakukan 

negosiasi (perundingan) waktu itu adalah pejabat (-pejabat) yang 

tidak/kurang menguasai persoalan dengan baik (baik aspek materi 

perundingan, maupun akaibat hukum suatu ketentuan), maka 

harus ada sanksi berupa teguran-keras dan apabila masih menjabat, 

8 Infrastruktur hukum kita harus mampu mengantisipasi perkembangan masa 
depan dan sanggup untuk menghadapinya – harus cukup pegas untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi – berani meminjam hukum asing untuk mengadaptasikannya 
dalam hukum nasional dalam pemecahan masalah-masalah globalisasi ekonomi.
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mereka tidak layak lagi untuk promosi jabatan kepegawaian, karena 

telah merugikan negara. Mengapa saya menekankan perlunya kita 

melakukan investigasi ini, sebelum mulai dengan negosiasi baru 

? Karena baik dalam kemungkinan pertama, maupun kedua, kita 

sebenarnya yang salah-sendiri atau bodoh-sendiri. Dan kalau kita 

tidak mau menyadari hal ini, kita akan jatuh dalam “kesalahan” 

dan/atau “kebodohan” yang sama dalam re-negosiasi. Dari mulut-

harimau kita dapat masuk mulut-buaya ! Dan pejabat yang dahulu 

menjerumuskan Indonesia ke dalam “mulut-harimau”, sekarang 

akan diganti oleh pejabat-baru yang (mungkin juga) membiarkan 

kita masuk ke “mulut-buaya”. Kasihan sekali rakyat Indonesia ! 

Sekali lagi, kalau kita mau secara pintar menghindari “jebakan 

negosiasi” pihak-lawan, maka kita harus membentuk infrastruktur 

hukum yang handal menghadapi tantangan yang akan kita hadapi 

dari pihak-lawan dalam perundingan, yang dapat berupa kapitalis 

asing, maupun kapitalis domestik.9 Sebagai pengusaha-pemodal-

entrepenur yang handal mereka akan memanfaatkan kelemahan-

kelemahan dalam hukum kita yang merupakan peluang bagi 

mereka untuk memperoleh keuntungan lebih besar daripada yang 

wajar. Janganlah kita “cengeng” menangisi kebodohan (pejabat) 

kita dan melempar kesalahan kepada pihak-lawan. Kita tidak akan 

pernah akan jadi dewasa sebagai bangsa, dan tertinggal dari negara-

negara yang memanfaatkan “kecengengan” kita. Introspeksi, dan 

beri sanksi kepada mereka yang dahulu membuat kontrak-kontrak 

9 Suara Pembaruan, Senin, 30 Mei 2011 melaporkan adanya 20 (duapuluh) 
Konglomerat Indonesia terkaya dengan harta kekayaan (yang tercatat saja) antara US$ 
1,1 Milyar sampai US$ 12 Milyar. Kekayaan ini berasal terutama dari bisnis bidang 
pertambangan dan perkebunan.



��

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

yang merugikan itu. Dan belajarlah dari kesalahan yang lalu, jangan 

menutup-nutupinya !10 

 Jakarta, 7 Juli, 2011

Disampaikan untuk Dialog Publik KHN-RI

Tentang “Renegosiasi Kontrak-Karya Asing”

10 Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam wawancara dengan KHN menyampaikan a.l. 
agar kontrak-karya yang dianggap tidak adil dengan kepentingan nasional Indonesia 
di re-negosiasi dengan Negara memiliki 51% saham, pemerintah ikut dalam manajemen 
perusahaan dan royalti ditingkatkan/dilipat gandakan. Ini satu cara yang melihat 
permasalahannya backward looking (jangan lupa member sanksi terbuka kepada 
pejabat lalu yang bertanggungjawab), tetapi jangan lupa mempersiapkan diri untuk 
forward looking. Bersiaplah bahwa re-negosiasi ini akan (juga) menjadi ajang permainan 
menumbuhkan “rekening-gendut”, tentu ini kembali berlawanan dengan kepentingan 
nasional kita.
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TENTANG DESA DAN 
MASYARAKAT ADAT DI DESA

Pengantar

Pemerintah telah menyiapkan Rancangan UU tentang Desa (96 

pasal), untuk mengganti sebagian dari UU no 32/2004 tentang 

Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, terakhir 

dengan UU No 12/2008, beserta peraturan pelaksanaanya.Tulisan 

ini ingin meminta perhatian atas beberapa hal yang menyangkut 

kepentingan masyarakat adat serta hukumnya. Untuk penyusunan 

RUU Desa tersebut, rupanya telah disiapkan pula oleh Departemen 

Dalam Negeri (Dit Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sebuah Naskah Akademik 

(2007 – 98 halaman). 

Permasalahan utama (problem statement) dalam Naskah Akademik 

dirumuskan (hal. 6-8) sebagai adanya keperluan merevisi UU 

32/2004, khususnya Bab XI yang mengatur tentang Desa,karena 

ada persoalan fundamental (esensi dan visi), struktural dan disain 

kelembagaan (institusional) Pemerintahan Desa. Permasalahan 

utama itu kemudian dijabarkan secara terfokus kedalam 18 

pertanyaan penelitian (research questions - RQ), yaitu untuk 

persoalan fundamental (5 RQ), persoalan struktural (4 RQ), dan 

persoalan disain kelembagaan (9 RQ). Adapun dalam latar belakang 
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disampaikan pula adanya beberapa lapis permasalahan penerapan 

UU 32/2004 sebagai berikut. Pertama, UU 32/2004 belum secara 

jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah (pusat), 

Pemerintah Daerah, dan Desa. Kedua, desain kelembagaan 

pemerintahan Desa belum sempurna sebagai visi dan kebijakan 

untuk membangun kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan 

Desa. Asas keragaman juga masih dipersoalkan, karena kurang 

memberi ruang bagi optional village. Ketiga, disain UU 32/2004 

tentang Desa terlalu umum, sehingga pasal-pasal tentang Desa 

baru dapat dijalankan setelah lahir Peraturan Pemerintah dan Perda 

(hal.1-4).

Dalam RUU tentang Desa, dikatakan yang dimaksud dengan 

Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, 

adat-istiadat, dan sosial-budaya masyarakat setempat, sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Beberapa konsep 

yang telah dibakukan pula dalam RUU ini antara lain adalah: 

“pemerintah desa” (kepala desa dan perangkat desa/sekretaris 

desa), “dusun” (bagian wilayah desa), “badan permusywaratan 

desa-BPD” (lembaga permusywaratan dan permufakatan yang 

berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat), 

“lembaga adat” (lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam 

sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan 

menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat). 
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Geografi Indonesia dan Pembangunan Nasional

Indonesia adalah suatu negara kepulauan (archipelago) yang 

mempunyai sekitar 17.500 pulau dan 33 provinsi, dengan penduduk 

sebanyak lebih dari 238 juta dan merupakan negara kelima 

dengan penduduk terbanyak. Namun kita tahu bahwa distribusi 

penduduknya tidaklah merata, Jawa dan Bali dengan luas lahan 

hanya 7,0% dari seluruh lahan tanah Indonesia menampung 

60% dari seluruh penduduk. Itulah sebabnya maka program 

transmigrasi pendududuk dari pulau Jawa dan Bali menjadi salah 

satu program kependudukan utama Indonesia (disamping program 

Keluarga Berencana). Perlu pula diperhatikan bahwa pulau-pulau 

di atas dihuni oleh berbagai kelompok etnik, yang mempunyai 

tradisi kebudayaan dan bahasa yang sangat berbeda. Jangan lupa 

pula kelima agama yang dianut penduduk : Islam (85%),Keristen 

(Protestan dan Katolik-10%), dan Hindu, Budha dan Konghucu (-

/+5%). Negara kita sering dinamakan negara dengan penduduk 

majemuk,dengan slogan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi saya lebih 

suka memakai istilah masyarakat multikultural (dengan tekanan 

pada kesetaraan antar kultur/kebudayaan). 

Di dalam negara dengan masyarakatnya seperti tergambar di atas, 

pemerintah harus melakukan pembangunan nasional dengan 

tujuan memodernisasi dan mensejahterakan masyarakatnya 

sekaligus. Usaha ini tentu harus dilakukan dari bawah, dalam hal 

ini melalui desa. Pada awal Orde Baru hal ini dilakukan melalui 

UU no 5/1979, yang kemudian diubah oleh UU no 22/1999 dan 

terakhir oleh UU no 32/2004 . Kritik terhadap UU 1979 adalah 
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bahwa Kepala Desa hanyalah kepanjangan tangan pemerintah 

pusat (Naskah Akademik, hal 50) dan meskipun Kades (kepala 

desa) dipilih langsung oleh rakyat desa, namun dalam prakteknya 

Pilkades itu penuh dengan rekayasa politis dan administratif. UU 

tahun 1999 mencoba mengubah hal tersebut dengan memberi 

pengakuan terhadap keragaman dan keunikan Desa sebagai 

suatu “self-governing community”(hal.51). Desa tidak lagi sebagai 

bentuk pemerintahan terendah dibawah Camat, melainkan sebagai 

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat”. Namun, Naskah 

melihat bahwa UU 1999 tetap memiliki sejumlah keterbatasan (hal. 

55), karena menyerahkan sepenuhnya persoalan Desa kepada 

Kabupaten atau Kota (istilahnya “cek kosong”, tetapi dalam arti 

“kewenangan tanpa jelas batasnya”). Karena itulah,maka UU 

tahun 1999 ini diubah lagi dengan UU tahun 2004 yang kemudian 

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah no 72/2005. 

Oleh Naskah keadaan ini masih juga dipermasalahkan (hal.57-77).

Kalau melihat tulisan Cornelis Lay dan Hermawan Sulistyo 

(Shatttered Paradise, 2003, Bab 6), maka permasalahan ini berasal 

antara lain dari pembagian hasil sumberdaya alam antara pusat dan 

daerah. Konflik-konflik yang terjadi di daerah adalah “tumpahan” 

(spillover) dari konflik-konflik antar kelompok elite (etnik dan 

agama). Bagi Selo Soemardjan (dalam Kumpulan tulisan untuk 

mengenang Teuku Mohammad Radhie, 1993, hal. 84), masalah 

tidak jalannya pemerintahan desa adalah antara lain karena 



��

Mardjono Reksod�putro

ada kesenjangan budaya dalam pembangunan. Terdapat proses 

perubahan yang rumit dari masyarakat yang masih sepenuhnya 

hidup menurut adat menjadi masyarakat yang sudah sepenuhnya 

mengikuti tata hidup modern, sedangkan ikatan adatnya hanya 

diwujudkan dalam bentuk upacara perkawinan dan agama. 

Proses ini terdapat dalam dan membedakan berbagai ragam desa 

di Indonesia. Sedangkan Koentjaraningrat (dalam Tapi Omas 

Ihromi, 1988, hal. 147) menjelaskan pula adanya paling tidak tiga 

pengelompokan etnik yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama 

adalah di mana ada satu kelompok etnik yang dominan secara 

ekonomi dan politik. Kedua, adalah di mana kelompok etnik asli 

masih belum maju/berkembang dan tidak punya cukup tenaga 

terdidik untuk berperan sebagai pimpinan birokrasi, sedangkan 

sebaliknya kelompok (-kelompok) etnik dari tempat lain berfungsi 

sebagai pemimpin/pemuka politik, ekonomi dan sosial. Dan yang 

ketiga, adalah suatu wilayah yang dihuni oleh berbagai ragam 

kelompok etnik, dan tidak ada kelompok etnik yang dapat dianggap 

dominan untuk menjaga kestabilan. Perlu ditambahkan pula di 

sini adanya desa-desa yang berasal dari para pekerja perkebunan 

(koelie) di masa HIndia Belanda, pendudukan militer Jepang dan 

awal perang kemerdekaan, serta desa-desa transmigrasi yang 

dilaksanakan semasa pemerintahan Orde Baru. Pertanyaannya 

adalah: apakah keragaman yang luar biasa ini sudah diperhitungkan 

dalam Rancangan UU tentang Desa yang baru (2012 ?) ? Apakah 

“optional village” telah diberi pula kesempatan ?
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Beberapa permasalahan lain yang perlu dipecahkan

Kritik yang diajukan dalam naskah akademik tentang pelaksanaan 

UU Desa yang ada adalah antara lain, hubungan governmental 

powers yang belum jelas dan perlunya corporate powers dipertegas. 

Apa maksud saya dengan hal ini ? Apabila saya dapat menafsirkan 

Rancangan ini, khususnya tentang pengertian Desa dan Pemerintah 

Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), a.l. pasal 24 tentang 

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa, maka yang 

dituju disini bukan saja masyarakat desa sebagai suatu “self-

governing community”, tetapi juga harus menjadi suatu “self-reliant 

community” (masyarakat berdikari-“berdiri di atas kaki sendiri”). 

Sebagai pemerintahan desa tentu ada kewenangan “mengatur 

dan memerintah” (governmental powers), tetapi jangan dilupakan 

pula adanya kewenangan bertindak sebagai badan hukum publik 

(corporate powers) – ini terlihat antara lain dari Pasal 24(2)I, di mana 

Desa dapat diwakili di dalam dan di luar pengadilan (oleh Kepala 

Desa) dan dapat menunjuk Kuasa Hukum. Kewenangan korporasi 

ini memang diperlukan karena Kepala Desa harus “menyusun 

rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”, “merencanakan 

pembangunan desa”, dan a.l. “mengembangkan usaha ekonomi 

masyarakat dan perekonomian desa”. Menurut saya ini berarti pula 

bahwa termasuk dalam kewenangan korporasi ini adalah membuat 

kontrak, serta memperoleh dan melepaskan harta-kekayaan. 

Pertanyaannya adalah: apakah hal ini memang dimaksudkan dalam 

kewenangan Kepala Desa dengan Perangkat Desanya? Dapatkah 

mereka membuat hutang, dan tentunya kalau lalai membayar 

hutang digugat di Pengadilan dan bila tidak dapat membayar dapat 
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dinyatakan pailit ? Benarkah ini ? Mungkinkah ini ?

Permasalahan berikutnya adalah berhubungan dengan konflik. 

Ada dua jenis konflik yang ingin dipertanyakan. Pertama adalah 

konflik tentang perbatasan Desa. Dan yang kedua adanya konflik 

antar warga. Yang kedua dapat dibedakan pula antara warga dalam 

satu Desa dan antar warga dari Desa yang berlainan (antar Desa 

yang bertetangga). Mengenai “batas wilayah desa”, Pasal 5(4)g 

hanya menunjuk kepada “peta batas desa” dan dalam penjelasan 

disebut dibuat dengan teknik kartometrik. Mengingat bahwa Desa 

harus menjadi suatu “masyarakat berdikari”, maka tidak tertututup 

kemungkinan adanya konflik kepentingan tentang sumberdaya 

alam yang letaknya “diperbatasan” antara wilayah dua (atau 

lebih) Desa. Sebaiknya ada aturan mengenai hal ini, karena ini 

juga menyangkut permasalahan tanah dan persoalan hukum 

agraria. Masalah konflik yang kedua yang sekarang ini agak sering 

muncul, yaitu pertengkaran dua individu warga yang kemudian 

membawa pula pertikaian kelompok masing-masing. Surat kabar 

memberitakan tentang adanya bentrok di Maluku Tengah (bulan 

Februari 2012 ini !) antara warga Desa Pelauw, Kecamatan Pulau 

Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang menewaskan 6 orang! 

Juga ada peristiwa berdarah lain di Desa Porto dan Desa Haria, 

Kecamatan Saparua,Kabupaten Maluku Tengah yang menewaskan 

satu orang ! Ini adalah contoh terkini, tetapi sebenarnya masalah 

serupa sudah banyak dan berulangkali terjadi juga di daerah-

daerah lain seperti di Kalimantan, Sulawesi, Flores dll. Bagaimana 

dengan masyarakat adat dan lembaga adat setempat – dapatkah 
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mereka diberdayakan untuk menjadi “mediator” atau “konsiliator” 

mencoba menyelesaikan sengketa tersebut sebelum menjadi besar 

dan lebih sukar dikendalikan ? Menyerahkan permasalahannya 

kepada instansi kepolisian bukan solusi yang bijaksana. Penolakan 

warga masyarakat tertentu terhadap organisasi masa tertentu, 

yang dianggap akan menambah kerusuhan (kekerasan dan anarki), 

harus diwaspadai pula dapat menjalar ke daerah-daerah lain. 

Pertanyaan di sini adalah apakah Rencana UU Desa (2012) telah 

mengantisipasi perlunya dibentuk semacam “peradilan adat” yang 

berwenang “mendamaikan” dan putusannya akan dihormati oleh 

instansi penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dan pengadilan 

negeri setempat ? Masih ada konflik yang lebih parah lagi, seperti 

yang terjadi di Lombok dan Lampung. Tentunya “bara api konflik” 

tidak langsung membesar, tetapi mengapa tidak ada usaha dari 

pemerintah daerah untuk mengatasi penolakan masyarakat 

terhadap kegiatan “pengusaha luar daerah” yang memanfaatkan 

sumberdaya alam setempat secara merugikan warga ?

Sebaiknya dalam perdebatan penyusunan Rencana UU Desa 

ini, masalah-masalah di atas dapat pula diperhatikan dan dicari 

penyelesaian dalam bentuk kewenangan masyarakat adat untuk 

benar-benar menjadi “masyarakat berdikari” (self-reliant community) 

dan tidak sekedar masyarakat-otonomi-desa (self-governing 

community), dan pula kemungkinan adanya “model desa berbeda” 

(optional village) diberikan peluang.

Jakarta - KHN, 14 Februari, 2012
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HUKUM AGRARIA 1��0 DAN 
MASYARAKAT HUKUM ADAT
(PERLUKAH REFORMASI HUKUM AGRARIA ?)

Kajian oleh Komisi Hukum Nasional

Suatu kajian yang dilakukan pada tahun 2008 oleh KHN a.l 

menyimpulkan:1 

(a) Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara berbagai peraturan 

yang mengatur tentang tanah di bumi Indonesia ini. 

Ketidaksinkronan ini dilihat baik secara horisontal maupun 

secara vertikal antara berbagai peraturan tersebut.Hal ini 

menyebabkan kebijakan agraria di Indonesia “berwajah 

sektoral”.

(b) Hak-hak masyarakat adat atas tanahnya, yang diakui oleh 

Hukum Agraria 1960, (UUPA) dalam kenyataannya tidak 

berjalan sebagai yang dicita-citakan.Pengaturan dalam bentuk 

hak tersendiri belum atau tidak dijabarkan secara jelas.

(c) Hak-hak dasar masyarakat atas sumber daya agraria yang 

sudah diatur dalam UUPA dalam usaha implementasinya kalah 

terhadapa berbagai kepentingan sektoral.Hal ini menjadi lebih 

1 Disarikan dari Kesimpulan (hal 152-154) Tinjauan Terhadap UU No 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Laporan Akhir Penelitian, 2008, 
KHN-RI
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parah dengan persaingan antar sektor dengan kepentingannya 

masing-masing.

(d) Diutamakannya investasi dalam pembangunan ekonomi, 

sering sekali menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah 

terabaikan.

(e) Hak Menguasai Negara (HMA) yang menurut UUPA dapat 

didelegasikan kepada masyarakat adat dan daerah swatantra, 

dalam prakteknya diberikan kepada badan-badan atau 

departemen-departemen pemerintah/negara dan kemudian 

dikenal sebagai Hak Pengelolaan (yang sebenarnya tidak 

dikenal dalam UUPA).

Sangat mengherankan bahwa UUPA yang diakui sebagai suatu 

produk jaman Orde Baru yang cukup baik dalam keberpihakannya 

pada masyarakat adat, dalam prakteknya tidaklah demikian. 

Kesimpulan diatas yang didasarkan atas kajian yang dilakukan Tim 

Peneliti KHN di berbagai daerah Jawa dan luar-Jawa menunjukkan 

bahwa dalam masa hampir 50 tahun adanya undang-undang ini, 

masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah masih (atau malah?) 

terpinggirkan. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Saya membaca cepat dua buku yang baru-baru ini saya peroleh.

Kedua buku ini mungkin dapat membantu kita menelaah apa yang 

terjadi. Menarik adalah bahwa buku-buku ini merupakan penelitian 

yang didanai dan dipimpin oleh pihak asing. Meskipun penelitinya 

banyak tenaga-tenaga ahli dan akademisi bangsa Indonesia.
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Kajian interdisiplin oleh akademisi dan aktivis LSM 
Indonesia.

Kedua buku tersebut diterbitkan bersama oleh HuMa-Jakarta, 

Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan KITLV-Jakarta 

(serta untuk buku kedua Epistema Institute). Keduanya termasuk 

Seri Sosio-Legal Indonesia.Yang pertama berjudul Hukum Agraria 

dan Masyarakat di Indonesia (April 2010) dan yang kedua Akses 

Terhadap Keadilan-Perjuangan masyarakat miskin dan kurang 

beruntung untuk menuntut hak di Indonesia (Maret 2011)2. Keduanya 

merupakan kumpulan karangan-karangan hasil penelitian lapangan 

tentang tanah dan hak-hak masyarakat adat.Membaca laporan 

penelitian itu sungguh miris hati kita, mengapa ketidakadilan 

terhadap masyarakat adat dan kelompok miskin diperkotaan masih 

terjadi dan dibiarkan setelah setengah abad adanya UUPA dan 65 

tahun kita menyatakan negara ini merdeka dari penjajahan kolonial 

Belanda? Terpikir di sini apakah kalau begitu cara pengelolaan 

tanah di negara merdeka, oleh pemerintahan bangsa sendiri, tidak 

berbeda (ataukah mungkin lebih buruk?) dari pemerintah jajahan? 

Dari permasalahan yang dapat dilaporkan berdasarakan 

penelitian-penelitian tersebut terlihat misalnya kritik bagaimana 

kita yang menyatakan diri sebagai negara hukum namun belum 

dapat mengakomodasikan pembagian kewenangan atas tanah 

antara negara (pemerintah) dan warga masyarakat. Pemahaman 

tentang doktrin Domein dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, 
2 Myrna A.Safitri dan Tristam Moeliono (Penyunting), 2010, Hukum Agraria dan 

Masyarakat di Indonesia dan Ward Berenschot, Adriaan Bedner, Eddie Riyadi Laggut-
Terre, Dewi Novirianti (Editor), 2011, Akses Terhadap Keadilan-Perjuangan masyarakat 
miskin dan kurang beruntung untuk menuntut hak di Indonesia.
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sepertinya masih dipergunakan dan terbawa sampai sekarang. Hak-

hak masyarakat adat seperti hak ulayat dan hak atas hutan adat 

belum memberikan kepastian hukum pada masyarakat di daerah 

pedesaan.Apalagi dalam penyelesaian konflik-konflik mengenai 

tanah, baik antara warga masyarakat adat sendiri, antara mereka 

dengan warga pendatang/migran, dan terlebih lagi bila terjadi 

sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan (swasta dan 

negara) yang mendapat hak dari pemeritah (pusat ataupun daerah). 

Alangkah malangnya nasib rakyat kita ini, limapuluh tahun 

dijanjikan perbaikan atas hak-hak tanah mereka melalui UUPA 1960, 

namun tidak satupun pemeritah yang dapat melaksanakannya.

Apakah pembaruan (reformasi) UUPA 1960 akan membantu dapat 

dipenuhinya kanji tersebut? Saya tidak yakin, karena masalahnya 

bukan sekedar mengubah kata-kata, kalimat-kalimat dalam 

perumusan pasal peraturan, namun terutama pada semangat dari 

pemerintah yang harus menjalankan suatu peraturan. Selama masih 

ditafsirkan bahwa tanah dikuasai negara, tanpa memperhatikan 

kepentingan masyarakat lokal dan lebih berpihak kepada investor 

demi kepentingan nasional, maka selama itu pula hak-hak msyarakat 

adat terpinggirkan (dikalahkan). Apakah kebijakan otonomi daerah 

dapat membantu? Mungkin, tetap banyak pula tergantung pada 

kemampuan masyarakat adat memilih pemimpin yang tepat, yang 

berpihak pada mereka.     

Hak Menguasai Negara atas Tanah

Domein verklaring merupakan ketentuan pemerintah Hindia 

Belanda untuk menyatakan bahwa tanah diatas mana tidak terdapat 
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kepemilikan (hukum perdata), merupakan tanah yang dikuasai 

(hukum publik) oleh negara (Hindia Belanda). Seperti dikatakan 

dalam beberapa laporan penelitian (a.l KHN dan Penelitian Sosio-

Legal) pendekatan pemerintah kolonial ini ternyata diambil-alih 

oleh pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk Hak Menguasai 

Negara (HMN). Kewenangan yang diberikan UUPA 1960 ini harus 

dibaca bersamaan dengan Pasal 33 UUD 1945. Seperti ditafsirkan 

oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maka HMN tidaklah harus 

diartikan sebagai pemilikan atas tanah. HMN hanya memberi negara 

kewenangan untuk merumuskan ”kebijakan (beleid)”, melakukan 

”pengaturan (regelen)”, ”pengurusan (besturen)”, ”pengelolaan 

(beheren”), dan ”pengawasan (toezicht houden)”.

Kewenangan inilah yang dikritik telah disalahgunakan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. A.l dengan mementingkan dan 

mendahulukan perusahaan-perusahaan besar dan kebanyakan 

bermodalkan dana asing, untuk memanfaatkan tanah-tanah 

yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat adat. UUPA 

juga mengatur bahwa atas dasar HMN itu, maka Negara juga 

dapat mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung 

dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Celakanya, HMN yang bila 

dikaitkan dengan pasal 33 UUD ditujukan untuk ”sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”, telah ditafsirkan sebagai hak pemerintah 

(pusat dan daerah) untuk pemberian berbagai jenis ijin kepada 

perusahaan besar pertambangan, kehutanan, perkebunan dan 

pertanian. Umumnya yang dapat memanfaatkan persyaratan yang 

diminta oleh ijin-ijin tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar 

bermodalkan dana asing.
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Bagaimanakah halnya didaerah perkotaan ? Masalahnya disini 

tentu lain. Khususnya di kota-kota yang sudah ada sejak jaman 

Hindia Belanda, banyak tanah sudah dimiliki dibawah hukum 

perdata Barat, misalnya hak eigendom dan hak opstal. Kedua hak 

tanah menurut hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek - BW) 

padanannya dalam UUPA menjadi hak milik dan hak bangunan.

Tanah-tanah tersebut sudah terukur, terdaftar dan dilegalisasi 

melalui dolumen yang dikenal sebagai Sertifikat Tanah.Dengan 

pemekaran kota yang bersangkutan, maka banyak tanah yang 

tadinya berada di desa-desa pinggiran menjadi bagian dari kota.

Umumnya dihuni oleh penduduk asli (asal), tetapi dengan 

perlunya tanah untuk pembangaunan pabrik, perumahan real 

estate dan pusat perbelanjaan (mal), maka tanah- tanah tersebut 

akan jatuh pula kepada kalangn bisnis (perusahaan). Rakyat yang 

tidak cukup modalnya akan tersisihkan dan dengan hilangnya pula 

lahan pertanian akan menjadi buruh di pabrik-pabrik atau tempat- 

tempat kerja lainnya.

Di kota-kota besar pusat perdagangan, seperti Jakarta-Surabaya-

Medan, akan terlihat lebih jelas bahwa banyak ”orang miskin” 

berasal dari pinggir kota (yang asalnya daerah pertanian) mencari 

nafkahnya di kota dengan menjadi ”penganggur” dan pengemis.

Mengapa mereka tidak terlindungi ketika mereka melepaskan tanah 

pertanian mereka kepada para pengusaha? Apakah pemerintah 

tidak peduli kepada rakyat miskin?
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Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan tidak saja terjadi di daerah padat penduduk, 

tetapi juga di daerah hutan.Tidak saja antara penduduk dengan 

pemerintah, tetapi juga antara warga desa baik masyarakat adatnya 

maupun pendatang.Contohnya adalah yang tejadi  di Desa Tanjung 

Mandiri, Tanjung Lebar, Bahar Selatan, Muoro Jambi. Sengketa 

adalah tentang penjualan ratusan hektar tanah hutan kepada 

warga (umumnya pendatang) untuk dijadikan kebun kelapa 

sawit. Pengelola hutan, PT Restorasi Ekosistem, yang menguasai 

kawasan ”Hutan Restorasi Harapan” menjadi kewalahan dengan 

”perambahan hutan” yang terjadi.Usaha penghentian penjualan 

yang dilakukan melalui ”Aliansi Masyarakat Adat Nasional” 

(AMAN) memicu konflik.Menurut AMAN, kawasan ini merupakan 

habitat suatu kelompok suku terasing (suku Bathin IX). Perambahan 

hutan harus dihentikan, dan rupanya hanya dapat dilakukan 

dengan penegakan hukum.3 

Penegakan hukum melalui UU Kehutanan (UU No.41/1999) 

ternyata juga menimbulkan sengketa dan perasaan ketidak-adilan. 

Masalahnya berkisar pada ketentuan dalam UU Kehutanan yang 

membedakan antara ”hutan-negara” dan ”hutan-hak”. Mengikuti 

HMN, maka ”hutan-negara” berada pada tanah yang tidak 

dibebani hak atas tanah, sedangkan ”hutan-hak” adalah hutan 

yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Aturan 

yang berlaku menegaskan bahwa semua hasil-hutan kayu yang 

diambil dari hutan dan diangkut untuk dijual harus mempunyai 
3 Lihat Kompas, Jum’at 29 April 2011, hal. 50: “Perambahan Hutan-Obral Lahan di 

Hutan Harapan”
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ijin. Pasal 50(3)h melarang ”mengangkut, menguasai atau memiliki 

hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil 

hutan” dengan diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda 

paling banyak lima milyar rupiah. Seharusnya hal ini tidak berlaku 

untuk hasil hutan yang diambil dari hutan-hak, karena merupakan 

hak dari warga atau masyarakat adat bersangkutan. Kalaupun 

ada maksud menertibkan kawasan hutan-hak ini melalui surat 

ijin (bersifat administratif), maka pelanggaran cukup diberi sanksi 

denda administratif yang sesuai saja. Sedangkan sekarang warga 

masyarakat diajukan ke pengadilan pidana.

Kesimpulan

Apa yang diuraikan di atas merupakan hanya sekelumit 

permasalahan yang menyangkut soal tanah di Indonesia. 

Pertanyaan yang mendasar adalah apakah perlu ada pembaruan 

UU Pokok Agraria? Sebagai orang yang dalam masa mahasiswanya 

(1955-1961) mendapat pelajaran tentang UUPA ini, dan mengikuti 

melalui suratkabar  diskusi-diskusi dalam penyusunannya, saya 

merasa kekeliruannya bukan pada perumusan UUPA tetapi pada 

penafsiran dan pelaksanaannya oleh para pejabat pemerintah (Pusat 

dan Daerah). Mengikuti paham bahwa tanah harus berfungsi sosial 

dan merupakan hak dasar rakyat, maka pengelolaan ekonominya 

haruslah berdasarkan ”ekonomi berbasis kesejahteraan rakyat” 

dan bukan ”ekonomi neo-liberal yang mengandalkan mekanisme 

pasar dan sedikit sekali campur tangan pemerintah”.4  

4  Lihat Suara Pembaruan, 25 Mei 2009, hal 1 dan 7 : “Menuju Ekonomi Berbasis 
Kesejahteraan Rakyat”
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TENTANG ORGANISASI 
ADVOKAT YANG “MASIH 
DAPAT” KITA HARAPKAN

Pengantar

Perlu saya jelaskan dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di 

bawah ini adalah pendapat saya sebagai pribadi, yang sejak tahun 

1970 turut mengelola sebuah kantor hukum di Jakarta. Pendapat 

ini terbawa pula oleh pikiran-pikiran yang telah pernah pula saya 

tuangkan dalam beberapa karangan. Di sini saya ingin bicara 

sebagai pengamat atau pemerhati kejadian ahir-ahir ini, namun 

tidak bermaksud memberi solusi. 

Kejadian ahir-ahir ini, menurut pendapat saya, sungguh 

mengecewakan hati kebanyakan anggota profesi hukum, kalangan 

advokat maupun anggota profesi hukum lainnya (hakim, penuntut 

umum, notaris, penyidik), serta masyarakat pada umumnya. Di 

kalangan advokat, eforia yang timbul pada tahun 2003 dan 2005 

dengan UU Advokat dan terbentuknya Peradi (Perhimpunan 

Advokat Indonesia), lambat-laun sirna dengan timbulnya berbagai 

peristiwa perbedaan pendapat antar advokat, seperti; permohonan 

pengujian UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi, terbentuknya 

KAI (Kongres Advokat Indonesia) serta terdorongnya Mahkamah 
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Agung kita turut campur, yang berakibat demonstrasi advokat 

dengan akibat yang tidak pernah diharapkan.

Pertanyaan- pertanyaan permasalahan (ada lima) yang diajukan 

Panitia Diskusi Publik KHN ini memang menarik untuk 

diperdebatkan, tetapi pengetahuan dan pengalaman saya belum 

cukup untuk membahasnya. Karena itu saya hanya mengambil 

sebagian saja dari pertanyaan pertama, yang saya tangkap inti-

sarinya adalah “Apakah sebenarnya atau kenyataannya pribadi-

pribadi Advokat Indonesia mendambakan organisasi advokat yang tidak 

tunggal?” 

Untuk mencoba diadakan diskusi, saya membaginya dengan sub-

sub pertanyaan berikut.

a) Apakah masyarakat Indonesia perlu advokat ?

b) Mengapa advokat perlu diatur Negara ?

c) Perlukah advokat berhimpun dalam organisasi ?

Sebagian dari pertanyaan-pertanyaan di atas, pernah saya bahas 

pula (tidak berurutan seperti di atas) dalam karangan-karangan 

saya di bawah ini :

1.  Etika Profesi Menjunjung Kehormatan Advokat (2005),

2.  Apakah komunitas advokat Indonesia ditakdirkan mempunyai 

“Multi-bar Association” ? (2008)

3.  Organisasi Advokat Indonesia: “Quo Vadis”? – Hendak Ke 

Mana ? (2009)
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A. APAKAH MASYARAKAT INDONESIA 
 PERLU ADVOKAT ?

Advokat diambil dari kata Belanda advocaat yang diartkan sebagai 

seorang penasihat dalam perkara hukum, baik di dalam maupun 

di luar pengadilan. Selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa untuk 

Indonesia, advokat itu haruslah seorang ahli hukum (minimal S-

1 hukum/Sarjana Hukum) yang berwenang bertindak sebagai 

penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan. Disamping 

itu masyarakat juga mengenal istilah “pokrol”(istilah yang sering 

didskreditkan), yang berasal dari kata Latin “procuratie” (kuasa; 

volmacht) dan “procurator”(pemegang kuasa; vertegenwoordiger). 

Setelah masuknya penanaman modal asing (1967) dikenal pula 

istilah “konsultan hukum” (legal consultant; juridisch raadsman). 

Untuk karangan in pengertian di atas yang dipergunakan dan 

apabila tidak secara spesifik saya katakan, maka pengertian advokat 

mencakup semua pengertian di atas. 

Advokat secara keliru dinamakan juga “penegak hukum”(law 

enforcer; ordehandhaver) yang kalau kita tarik lebih lanjut 

mengakibatkan “kantor advokat” berarti kantor penegak hukum 

(law enforcement office) serupa kantor polisi dan kantor kejaksaan. 

Kalau ada amandeman UU Advokat, saya sarankan ini patut 

didiskusikan.Pengertian keliru ini tidak saya pakai dalam karangan 

ini !

Pertanyaan dalam judul sekarang berubah menjadi “perlukah ada 

penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan ?”(dan 

bukan perlukah ada advokat penegak hukum !).
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Saya pribadi berpendapat bahwa advokat menduduki tempat dan 

menjalankan fungsi yang penting di masyarakat Indonesia,seperti 

seorang dokter (ahli di bidang kesehatan). Tetapi sayangnya 

mereka (advokat dan dokter) tidak punya reputasi serupa di mata 

masyarakat. Dalam suatu karangan di majalah Australia baru-baru 

ini ada debat yang intinya berpendapat bahwa advokat itu tidak 

terlalu memperhatikan etika profesinya dan cenderung “memeras” 

(money-grabbing, billing abuses) kliennya (dalam The Australian, 27 

Agustus 2010). Namun demikian, di negara-negara modern dan 

demokratis peranan advokat itu memang tidak kalah dari dokter. 

Terutama dalam berperkara di pengadilan,baik dalam perkara 

perdata, apalagi dalam perkara pidana. Dalam Konstitusi Amerika 

Serikat hal ini dinyatakan sebagai hak “In all criminal prosecutions, 

the accused shall enjoy the right…to have the assistance of counsel for his 

defense”. Jadi adalah hak yang dilindungi konstitusi, apabila tidak 

mampu membayar maka pengadilan dapat menunjuk anggota 

Bar Association setempat dan di beberapa negara bagian terdapat 

pula Public Defenders (bukan Public Law Enforcers ! bukan Advokat 

sebagai Penegak Hukum !) yang didefinisikan sebagai “a local lawyer 

is placed on the payroll of the county for the purpose of defending all the 

people accused of crimes who do not have the necessary funds to employ 

legal counsel”.

Apakah ini berarti juga bahwa profesi Advokat punya monopoli 

untuk “mewakili suatu perkara (pidana dan perdata) di pengadilan? 

Tidak juga !, dan oleh karena itu pasal 31 UU Advokat, tidak boleh 

ditafsirkan mencerminkan “verplichte vertegenwoordiging” (kewjiban 
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untuk selalu diwakili/didampingi advokat di pengadilan).Bantuan 

seorang advokat di pengadilan adalah hak dan bukan kewajiban. 

Di Amerika Serikat “the right of self-representation” (hak untuk 

mewakili diri sendiri; propria persona) dinyatakan sebagai berikut: “in 

all courts…the parties may plead and manage their own cases personally 

or by assistance of counsel”. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang 

pasal 31 ini, yang dinyatakan “tidak punya kekuatan mengikat” 

haruslah ditafsirkan sesuai asas propria persona ini.

Jadi kesimpulannya memang kita perlu ada profesi advokat, 

tetapi keperluannya tidak sepenting “semua daerah harus ada 

dokter”. Oleh karena tanpa advokatpun seorang penggugat atau 

seorang tersangka/terdakwa dapat berproses di pengadilan. Tentu 

asumsinya penegak hukum yang sebenarnya (yaitu polisi dan JPU) serta 

penegak keadilan (yaitu hakim) memang bekerja secara profesional 

(ahli) dan menjunjung tinggi etika masing-masing profesi dalam 

memberi keadilan.

B.  MENGAPA ADVOKAT PERLU DIATUR NEGARA ?

Pengalaman Indonesia (dan beberap negara demokratik-semu) 

selama Orde Baru (-/+ 30 tahun) memang tidak begitu baik 

mengenai hubungan advokat dengan negara. Karena itu tidaklah 

mengherankan bahwa ketika kita punya UU Advokat, banyak suara 

yang menyayangkan atau tidak setuju.Adapun alasan mereka yang 

ingin menjauhkan campurtangan negara terhadap profesi hukum, 

menurut saya pribadi, karena masih trauma dengan beberapa kali 

intervensi negara terhadap profesi advokat. Tetapi saya pribadi 
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berpendapat adanya UU Advokat adalah suatu kemajuan besar 

untuk profesi advokat di Indonesia. Negara-negara ASEAN 

tetangga kita sudah lama punya UU Advokat (Legal Profession 

Act), Malaysia tahun 1976, Thailand 1985, Filipina 1986, dan di 

Singapura undang-undangnya diamendir tahun 1993.

Janganlah menganggap bahwa aturan-aturan Negara tentang profesi 

advokat ini pasti akan mengurangi atau menghambat kemandirian 

profesi.Seharusnya undang-undang itu dirumuskan dan ditafsirkan 

dengan tujuan agar advokat yang mendapat hak / kewajiban 

menjalankan profesinya di bawah UU Advokat, akan menjalankan 

peranannya secara profesional dalam kerangka supremasi hukum 

dan di bawah aturan-aturan etika profesi advokat (within the rules 

of law and standards of professional ethics). Sebagai akan dikemukakan 

di bawah ini, tujuan di atas dapat disingkatkan menjadi melindungi 

masyarakat (asas public interest –kepentingan publik) dari mal-

praktik advokat. 

Standar kerja profesional seorang advokat sekurang-kurangnya 

dapat dibagi dalam kewajibannya terhadap masyarakat, pengadilan, 

sejawat profesi dan para klienya. Dalam pembukaan KEAI (Kode 

Etik Advokat Indonesia, 2002) dikatakan bahwa advokat adalah 

suatu jabatan terhormat (nobile officium), karena itu padanya 

terdapat kewajiban berperilaku terhormat (honorable), murah-hati 

(generous) dan bertanggungjawab (responsible), sebagaimana dapat 

disimpulkan dari ungkapan “noblesse oblige” (kedudukan terhormat 

membawa kewajiban).
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Dengan diangkatnya seorang sarjana hukum menjadi advokat 

sesuai UU Advokat, maka ia menduduki suatu jabatan terhormat 

(nobile officium) dengan hak eksklusif, yaitu (a) menyatakan dirinya 

kepada publik bahwa ia seorang advokat, (b) dengan begitu 

berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan 

(c) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara 

klienya. Serta berkewajiban: (d) menjaga agar dirinya selalu punya 

kompetensi pengetahuan yang diperlukan untuk melayani kliennya, 

dan menjaga integritas dirinya menjalankan profesi advokat 

tersebut. Yang terahir ini menimbulkan lebih lanjut kewajibannya 

kepada masyarakat, berupa (e) kesediaan menyingkirkan teman 

sejawat yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini 

(dalam Asas-asas ABA, 1954 dikatakan “to expose the abuses –corrupt 

or dishonest conduct in the profession- of which they know that certain of 

their brethren are guilty”.

Kesimpulannya menurut saya, memang diperlukan undang-

undang dan campur tangan Negara. Meskipun keinginan self-

governing layak diperhatikan, namun dalam hal anggota profesi 

tidak berdaya atau tidak mau “menyingkirkan teman sejawat” yang 

tidak layak menjalankan profesi, maka negara wajib bertindak 

untuk melindungi publik dari mal-praktek profesi. Bukankah hal 

serupa akan juga kita harapkan dari negara dalam hal terbukti ada 

perbuatan mal-praktek dari seorang anggota profesi kedokteran 

(dokter) ? 



��

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

C.  PERLUKAH ADVOKAT BERHIMPUN DALAM SUATU 
ORGANISASI ?

Dalam uraian di atas ditekankan perlunya diperhatikan etika profesi 

yang berintikan kewajiban advokat kepada masyarakat. Disamping 

itu masih ada juga kewajiban advokat terhadap kliennya. Klien pada 

umumnya mempunyai kepercayaan penuh, bahwa advokat akan 

mewakili dirinya dalam permasalahan hukum yang dihadapinya, 

dan akan bekerja profesional untuk kepentingannya, Tentu saja hal 

ini tidak selalu benar. Seperti pada profesi-profesi lainnya, tentu 

ada saja ada advokat yang “menelantarkan” atau dengan cara lain 

merugikan kliennya. Dalam dunia advokat dikenal istilah “the 

lawyer as a fiduciary” dan asas “the duty of fidelity”, kedua-duanya 

menyatakan hubungan kepercayaan yang penuh antara advokat 

dan klien (dari sini pula asas “kewajiban advokat loyal kepada 

kliennya” dan “kewjiban advokat memegang rahasia jabatan”(lihat 

a.l pasal 4 alinea 8 KEAI).

Beberapa asas lain yang penting diperhatikan dalam hubungan 

kepercayaan antara advokat dengan kliennya ini adalah :

(a) ”the duty to give candid advice”, advokat wajib memberi pendapat 

hukumnya secara terus-terang (candid) tentang untung-rugi 

(merits) perkara yang dihadapi kliennya dan kemungkinan 

hasilnya (lihat a.l pasal 4 alinea 2,3 KEAI, agar advokat tidak    

memberi keterangan yang menyesatkan dan menjamin 

perkaranya akan menang)

(b) ”the duty to avoid conflicting interest”, advokat wajib menolak 

kasus dari klien yang akan menimbulkan pertentangan 
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kepentingan dengan perkara klien yang telah atau sedang 

ditanganinya (kewajiban untuk loyal kepada kliennya berakibat 

advokat dilarang menerima kasus baru yang akan merugikan 

kepentingan kliennya – dalam kantor-kantor hukum besar 

dengan jumlah advokat banyak, hal ini tidak mudah – 

sepengetahuan saya hal ini belum diatur dalam KEAI)

(c) ”the duty to do what ever may enable the lawyer to succeed in 

winning his client’s case,…but it is to be performed within and not 

without the bounds of law” (asas ini melarang advokat melanggar 

sumpahnya dalam pasal 4(2) UU Advokat, yaitu bahwa advokat 

akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan 

hukum dan keadilan, serta tidak akan memberikan atau 

menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau 

pejabat lainnya agar memenangkan perkara kliennya).

Ketiga contoh asas dalam aturan etika tentang kewajiban advokat 

terhadap kliennya ini, hanya sebagian kecil dari jumlah yang banyak, 

apalagi kalau ditambah pula pada kewajiban advokat kepada 

masyarakat, kepada pengadilan dan kepada sejawat profesi.

Ini harus ditegakkan dan tidak dapat seluruhnya diserahkan kepada 

negara (lihat uraian sebelumnya tentang “Mengapa advokat perlu 

diatur Negara”). Sekali lagi diingatkan bahwa kewjiban advokat 

kepada masyarakat (sebagai public duty) adalah menyingkirkan

teman-teman sejawat profesinya yang telah mencemarkan 

kedudukan dan jabatan advokat sebagai profesi terhormat (officium 
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nobile). Ini adalah penting untuk menjaga kepercayaan (dan rasa 

hormat) dari masyarakat !

Disinilah, menurut saya kesimpulan pentingnya ada organisasi 

advokat, yaitu untuk menjaga “harkat (kemuliaan) dan martabat 

(harga diri)” profesi advokat. Ini adalah tujuan utama dari organisasi 

advokat yang wajib mendapat dukungan negara !

Sekedar sebagai contoh organisasi advokat di negara-negara 

modern-demokratik dapat diambil Inggris dan Amerika Serikat. 

Di Inggris ada kelompok advokat yang dinamakan “barrister” 

(dengan hak ekslusif menghadap di “higher courts”) dan kelompok 

advokat yang dinamakan “solicitor” (berhak menghadap hanya di 

“lower courts”). Barristers mempunyai organisasi yang kaku, dengan 

kewajiban pendidikan. seleksi admisi dan disiplin dalam tangan 

empat organisasi (Inns of Court), yaitu Lincoln’s Inn, the Middle 

Temple, the Inner Temple dan Gray’s Inn. Masing-masing punya 

gedung tersendiri di mana para calon (murid) dan Senior wajib 

berkantor. Berbeda adalah para Solicitors, dengan organisasinya 

yang dinamakan the Law Society yang merupakan suatu voluntary 

association (tidak semua solicitor jadi anggota), tetapi berdasarkan 

undang-undang berhak mengatur dan menjalankan (establishes and 

administers) syarat-syarat diterima untuk praktek sebagai solicitor. 

Dalam hal ada pelangaran etika advokat, maka ada Disciplinary 

Committee yang merupakan “a separate statutory entity, not part of the 

Law Society, but composed of past and present members of the Council of 

the Society”, dan mempuyai “the power, subject to appeal to the courts, 

to strike a solicitor from the rolls” (mencabut ijin praktek). 
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Yang ingin saya tekankan di sini adalah (a) sifat sukarela menjadi 

anggota asosiasi,dan tidak perlu ada single-bar (b) tetapi asosiasi 

mendapat hak berdasarkan undang-undang untuk menentukan 

syarat-syarat memperoleh ijin praktek, (c) adanya komisi disiplin 

berdasarkan undang-undang, tetapi mandiri bukan bagian asosiasi 

(tetapi beranggotakan pengurus lama dan baru asosiasi), dan (d) 

adanya hak banding pada pengadilan atas hukuman disiplin yang 

dijatuhkan. Kesimpulan yang jelas dari contoh ini adalah, bahwa 

kemandirian organisasi advokat (self-governing) tidak berarti harus 

tanpa dukungan negara (melalui undang-undang) dan bantuan 

pengadilan (untuk banding hukuman disiplin), dan juga dapat saja 

seorang warganegara mempunyai ijin praktek tanpa jadi anggota 

asosiasi advokat. 

Menurut saya tidak jauh berbeda adalah fungsi asosiasi advokat di 

Amerika Serikat, dikatakan “American lawyers on the whole, are less 

organized than either branch of the English profession … Admission to 

the bar is controlled by the courts on a state by state basis. Discipline 

is likewise a judicial function…There are bar associations on all levels: 

national, state, and local. Membership in the state bar associations …and 

all national and local bar associations are voluntary organizations with 

no official power”.

Pada ahirnya saya harus mengakui bahwa bahan-bahan yang 

saya pergunakan di atas adalah dari tahun 1960-an dan 1970-an 

(ketika saya belajar di Amerika Serikat), sehingga boleh jadi sudah 

ada penyempurnaan (amandemen). Namun, kesimpulan yang 

ingin saya berikan adalah bahwa ada tradisi di negara modern-
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demoktatik yang tidak memutlakkan kekuasaan suatu organisasi 

advokat. Sehingga kemandirian advokat dapat berjalan damai tanpa 

negara (yudikatif, eksekutif dan legislatif) perlu terlalu banyak 

campur tangan. Organisasi advokat itu penting dan perlu untuk 

menegakkan officium nobile (profesi terhormat), tetapi justru karena 

itu wajib menyadari perlunya organisasi berperilaku noblesse oblige 

(kedudukan terhormat membawa kewajiban)!

Penutup

Makalah ini tidak bermaksud menggurui, tidak juga pendapat 

resmi Komisi Hukum Nasional (KHN). Katakanlah sekedar rasa-

keprhatinan yang mendalam, melihat perkembangan yang terjadi 

diantara berbagai organisasi advokat Indonesia. Saya ulangi dengan 

mengingatkan kita semua akan peribahasa lama “Ikhtiar menjalani, 

takdir menyudahi”. Bagi saya ini bukan fatalisme (menyerah pada 

nasib), bahkan sebaliknya, kita harus selalu berikhtiar, namun 

hasil ahirnya akan selalu merupakan “buah” ikhtiar (perilaku) kita 

sediri. Apakah nanti dalam sejarah advokat Indonesia akan ada 

suatu “single-bar association”, ataukah “multi-bar association”, atau 

suatu “federal-bar association” tergantung pada ikhtiar kita. Dan saya 

optimis bahwa beda pendapat sekarang ini harus dapat diambil 

hikmahnya,yaitu pada akhirnya akan menguntungkan perjalanan 

proses reformasi di bidang “pelayanan hukum” (legal services).

Jakarta, 31 Agustus 2010
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WACANA TENTANG 
DEWAN ADVOKAT NASIONAL

Pengantar

Dewan Advokat Nasional (disingkat DAN) dalam RUU Advokat 

20131, ditafsirkan sebagai salah satu upaya untuk menjembatani 

hiruk-pikuk (“gaduh”) yang selama ini ada di dalam dan di antara 

organisasi profesi advokat di Indonesia. Suatu survey ditahun 1996-

1997 yang dilakukan BAPPENAS (jadi sebelum Era Reformasi!) 
2memberikan observasi sebagai berikut: “Tidak ada koordinasi 

kerja antara sejumlah asosiasi profesional,sebab masing-masing 

organisasi berpusat pada diri sendiri (ego-sentris). Juga tidak ada 

kesatuan kerja yang mengarah pada suatu program bersama untuk 

pembangunan hukum”. 

Pada waktu itu para advokat diwakili oleh organisasi profesi: 

Peradin, Ikadin, AAI, HPHI, dan AKHI.Disamping itu masih 

ada organisasi sarjana hukum, seperti: Persahi (umum sarjana 

hukum), INI (Notaris), IKAHI (Hakim), dan Persaja (Jaksa). 

Survey menemukan adanya “ketegangan di antara mereka” dan 

merekomendasikan sebagai kebijakan jangka pendek (1-2 tahun) 

1 RUU Tentang Advokat, yang diterbitkan oleh Badan Legislasi DPR-RI, 2013
2 ABNR & MKK, 1999, Reformasi Hukum di Indonesia (terjemahan Diagnostic 

Assessment of Legal Development in Indonesia – Proyek Bank Dunia dan Bappenas RI), 
Jakarta: CYBERconsult, hal.75,161.
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agar “memusatkan program kerja mereka pada upaya peningkatan 

kepercayaan masyarakat kepada profesi hukum”.3 Dan sebagai akibat 

“diagnosis dari survey ini”, menyimpulkan bahwa “Asosiasi profesi 

telah kehilangan keteladanan mereka untuk memperbaiki perilaku buruk 

para anggotanya”, maka direkomendasikanlah untuk : ”Perancangan 

Buku Pedoman Standar Kerja dan Etika Profesi untuk mereka yang bekerja 

dalam profesi hukum”.4 

Sekarang lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak temuan survey tersebut, 

kelihatannya keadaan belumlah berubah. Ini tidak berarti bahwa 

para advokat tinggal diam. Berbagai usaha telah dilakukan, seperti 

adanya UU Advokat No. 18/2003, timbulnya PERADI (sebagai 

usaha membentuk wadah-tunggal), campur-tangan Ketua MA 

untuk mendamaikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) 

dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI), Juni 2010. Dan sekarang 

akan ada RUU Advokat 2013 dengan salah satu usulnya adalah 

Dewan Advokat Nasional atau DAN5.

Makalah ini tidak akan membicarakan pro-atau-kontra pasal-pasal 

dalam RUU Advokat 2013 yang sekarang tengah dibahas di DPR.

Yang ingin disarankan adalah bagaimana suatu Dewan Advokat 

dapat berperan sebagai perancang Buku Standar Kerja dan Etika 

Profesi serta menjadi Dewan Kehormatan Profesi Hukum.

3 Loc.cit.
4 Op.cit. hal.175.
5 Meskipun makalah ini akan merujuk pada Dewan Advokat Nasional (DAN), 

tetapi saya tidak merujuk dan membahas pasal-pasal dalam Bab VI RUU.
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Perlukah ada Advokat ?

Mungkin ada yang tersinggung dengan pertanyaan ini atau setidak-

tidaknya menganggap pertanyaan ini “konyol” (sia-sia) atau “tidak-

bernilai”. Tetapi – menurut saya - pertanyaan ini perlu diajukan 

untuk kita bersama memahami untuk apa masyarakat menciptakan 

profesi advokat dalam lingkungannya.Dalam kamus-kamus hukum, 

“advokat” dirujuk sebagai “penasihat dalam perkara hukum” (di dalam 

ataupun di luar pengadilan) atau juga “ahli hukum yang berwenang 

bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan”.

Tetapi pernahkah kita bertanya apakah memang kita selalu perlu 

penasihat dalam perkara hukum yang kita hadapi dan apakah kita 

selalu perlu seorang pembela perkara kita di pengadilan (seperti: 

verplichte vertegenwoordiging Raad van Justitie) ? Bukankah kita boleh 

membela diri kita sendiri (the right of self-representation – propria 

persona) ? Di sinilah saya mau mempersoalkan keinginan advokat 

mau dinamakan seorang “penegak hukum” (law enforcement 

officer)-sama dengan Polisi dan Jaksa (yang memang diperlukan 

Pemerintah “menegakkan hukum/UU yang dibuatnya”). Fungsi 

Advokat bukanlah “menegakkan hukum”, tetapi membantu atau 

melayani pencari keadilan. Posisi Advokat seperti inilah yang akan 

saya pergunakan dalam makalah ini. Advokat sebagai “attorney 

atau counsellor at law” yang juga (di Negara Maju) adalah “officer of 

the court” (pejabat pengadilan, sama derajatnya dengan JPU dalam 

sidang pengadilan – tanpa perlu dinamakan “penegak-hukum”). 
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Para Advokat sebagai “moral force”

Dalam bulan November 1999, saya pernah menulis pada awal Era 

Reformasi, mengharapkan tujuan para advokat adalah “bersatu, 

agar merupakan suatu “moral force” yang tangguh, dan bekerja 

professional (non-KKN), dengan tunduk pada Kode Etik Profesi”. 

Ini adalah masa idealism, dan makalah singkat ini dibawakan 

bersama oleh saya dengan Kartini Mulyadi, advokat senior/mantan 

hakim/juga notaris dalam pertemuan yang diprakarsai oleh BPHN 

dan ILUNI-FH.6 

Konsep “himpunan advokat” – baik sendiri ataupun bersama melalui 

organisasi profesi – untuk menjadi kekuatan moral yang membawa 

perubahan dalam sistem hukum di Indonesia, bukanlah hal baru. 

Lihatlah, program bantuan hukum pada si Lemah (legal aid), baik 

yang tradisional ataupun yang membawa konsep “perubahan 

struktural”. Oleh karena itu keinginan agar para advokat di awal 

Era Reformasi juga menjadi moral force menghilangkan KKN di 

Indonesia adalah sesuatu yang logis. Tetapi untuk itu diperlukan 

kepercayaan dan dukungan masyarakat ! Harapan ini sirna karena 

perpecahan yang terjadi diantara sesama organisasi profesi.7 

Begitulah yang dapat disimpulkan dari laporan studi PSHK yang 

diterbitkan tahun 2001 (3 tahun setelah euphoria reformasi). Juga 

tujuh tahun kemudian (2008) saya dengan pesimistis menulis 

dengan judul “Apakah komunitas Advokat Indonesia ditakdirkan 
6 “Beberapa Catatan terhadap RUU Profesi Advokat (Konsep Sub-Tim RUU 

Advokat-38 Pasal)”, 1999, dalam Mardjono Reksodiputro, 2009, Menyelaraskan 
Pembaruan Hukum, Jakarta: KHN-RI, hal 239.

7 Lihat Binziad Kadafi (Koordinator) dkk, 2001, Advokat Indonesia Mencari 
Legitimasi. Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: 
PSHK. 
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mempunyai “Multi-Bar Association”?”8 Kalau memang demikian 

“takdir” komunitas Indonesia, maka saya ingin mengajukan di 

bawah ini beberapa saran tentang peran dan tanggung jawab yang 

dapat dilakukan oleh DAN (Dewan Advokat Indonesia) versi 

RUU Advokat 2013.

Dewan Advokat Indonesia (pada awalnya)9 

Dalam pemahaman saya Dewan ini pada awalnya hanya akan 

berperan sebagai perancang buku dalam bidang etika (suatu uraian 

yang lebih lengkap berdasarkan KEAI), dengan terutama memberi 

pedoman tentang: a) tatacara perilaku dan standar perilaku para 

Advokat Indonesia (normative ethics); dan b) memecahkan 

masalah moral praktis (applied ethics). Oleh karena itu, (menurut 

hemat saya) Dewan sebaiknya membatasi dirinya dahulu hanya 

dalam hal menyusun dan mencari persetujuan organisasi profesi 

advokat yang ada, tentang suatu “Rancangan Buku Standar Kerja 

dan Etika Profesi untuk Advokat Indonesia” (SKEP-AI). Rancangan 

buku ini dapat dibahas bersama atau masing-masing dengan 

organisasi-organisasi profesi untuk mendapat penyempurnaan dan 

kesepakatan bersama, sehingga ada rujukan yang dapat dipakai 

untuk “menilai perilaku seorang Advokat” yang memberi jasa hukum 

di dalam masyarakat Indonesia (termasuk tentu dalam proses 

pengadilan). Apabila Dewan telah selesai menyusun Buku ini dan 

pada dasarnya disetujui oleh organisasi-organisasi profesi, maka 

langkah kedua adalah membuka diri untuk menerima pertanyaan 
8 Dalam Mardjono Reksodiputro, Op.cit. hal 265 – 269.
9 Dewan di sini tidak merujuk pada pasal 36 - 53 RUU Advokat 2013, karena 

konsepnya ingin mengubah apa yang ada dalam RUU.
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(bukan pengaduan) tentang masalah-masalah praktis yang menyangkut 

praktek para Advokat di Indonesia. Jawaban (sementara) juga akan 

direkam dan diarsipkan (dalam internet ?) sebagai bahan referensi 

untuk kasus serupa. Buku SKEP-AI dan “Kumpulan Tanya-

Jawab Masalah Moral dalam praktik Advokat Indonesia”, dapat 

dipergunakan dalam kursus pendidikan calon-advokat, maupun 

didiskusikan dalam Kongres Advokat yang khusus membahas 

penyempurnaan bahan-bahan kursus pendidikan calon-advokat.

Menurut saya apabila Dewan dapat berkiprah dengan bijaksana, 

dalam ketiga hal tersebut di atas (SKEP-AI, Tanya-Jawab, dan 

Kongres Khusus), maka akan mulai pulih juga peran Advokat 

sebagai suatu “kekuatan moral” yang dipercaya dan disegani 

masyarakat. Dan ungkapan “mobile officium” (profesi terhormat) 

di mata masyarakat akan mulai jadi kenyataan !

 

Peran DAN sebagai Dewan Kehormatan Etik

Peran lanjutan ini hanya dapat dilakukan setelah pada awalnya 

Dewan mendapat kepercyaan semua organisasi profesi Advokat di 

Indonesia (yang ada dan terdaftar sekarang di Mahkamah Agung). 

Dalam fungsi kedua ini Dewan, hanya akan bertindak dalam kasus 

yang dimintakan banding kepadanya oleh organisasi profesi. 

Setiap kasus yang melibatkan permasalahan etika dan standar 

kerja seorang Advokat, pertama-tama harus diputus di dalam 

dan oleh Organisasi Advokat bersangkutan. Dalam hal tidak 

dapat diselesaikan secara tuntas, maka organisasi bersangkutan 

mengajukan masalahnya kepada DAN sebagai Dewan Kehormatan 
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Etik tertinggi. Dengan demikian kita tetap menghormati “kedaulatan” 

masing-masing organisasi profesi Advokat, tetapi sekaligus juga 

membuka jalan agar ada penyelesaian tuntas setiap masalah/

dilema etika profesi advokat. 

Benturan Perilaku Advokat dalam Masyarakat

Yang saya maksud dengan “benturan” di sini adalah perilaku 

Advokat yang mendapat kritikan-keras dari warga masyarakat 

yang merupakan Kliennya. Karena itu perlu dibatasi dahulu 

(dirumuskan) dalam pekerjaan apa mungkin terjadi benturan itu. 

Menurut saya paling tidak ada enam bidang-kemahiran (fields of 

skills) profesi advokat yang harus dikuasai seorang Advokat di 

Indonesia, yaitu:

1)  Memberi nasihat hukum (legal advise);

2)  Membantu dalam perundingan (negotiation);

3)  Menyusun rancangan kontrak (drafting);

4)  Melakukan investigasi lapangan (investigating);

5)  Melakukan penelitian dokumen (documentary research);dan

6)  Mewakili di muka Pengadilan (litigating/defense counsel).

Di dalam ke enam bidang-kemahiran ini seorang Advokat mungkin 

di”gugat” bantuannya (kemahirannya) oleh seorang Klien (ataupun 

pihak lain) karena dianggap telah melakukan perbuatan yang 

melanggar etika profesi (kemungkinan adanya mal-practice). Buku 

tentang “standar kerja” dan “etika” serta “kumpulan tanya-jawab 

masalah moral” akan membantu Organisasi Profesi Advokat 
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bersangkutan menilai kepatutan bertindak advokat anggotanya.

Dengan merujuk pada bahan yang pernah dipublikasi oleh American 

Bar Association, maka saya ingin juga mengingatkan adanya berbagai 

“dimensi” dari kewajiban Advokat, yaitu :10

1) Kewajiban Advokat kepada Masyarakat.

 Kewajiban ini pertama-tama dapat kita tarik dari Kode Etik 

Advokat Indonesia (KEAI) yang menyatakan bahwa advokat 

adalah suatu profesi terhormat (officium mobile). Dalam sebuah 

karangan11 saya mengatakan, bahwa istilah ini mengandung 

arti adanya kewajiban yang mulia dalam melaksanakan 

pekerjaan mereka. Arti dari kata “terhormat” ini juga berarti 

bahwa advokat itu selalu harus menjunjung kehormatan 

dan menjaga wibawa profesinya, serta tidak saja berusaha 

menyempurnakan hukum, namun juga sistem peradilannya. 

Inilah bahan dasar untuk menjadikan para advokat melalui 

organisasinya menjadi suatu “moral force” yang memberi rasa 

aman kepada masyarakat. Bagian kewajiban advokat kepada 

masyarakat yang lain, adalah juga memberi bantuan jasa 

hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu.

2) Kewajiban Advokat kepada Pengadilan.

 Di negara-negara maju yang demokratis, seorang Advokat yang 

melakukan kewajbannya mendampingi Klien di Pengadilan, 

diakui dan dihormati sebagai seorang “pejabat pengadilan” 
10 Uraian dalam bagian ini diambil dari karangan saya untuk memberi Orasi Ilmiah 

pada ulang tahun ke-15 (28 Juli 2005) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI): “Etika Profesi 
Menjunjung Kehormatan Advokat”, Loc.cit 247 – 255.

11 Ibid
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(officer of the court), sama dan sederajat dengan JPU dan 

Hakim. Jadi untuk mendapat penghormatan sebagai “pejabat 

pengadilan” tidak perlu “mengada-ada” mau jadi “penegak 

hukum” (law enforcement officer) ! Fungsi Advokat lain sekali 

dari Polisi dan JPU (kedua yang terakhir ini adalah memang 

“penegak hukum” – “sterke arm van de wet”).

 Sebagai “pejabat pengadilan, maka seorang Advokat harus 

mendukung kewenangan (authority) Pengadilan dan menjaga 

kewibawaan (dignity) jalannya Sidang. Oleh karena itulah 

maka ada tata-tertib sopan-santun (decorum) sidang yang harus 

dipatuhinya dan menunjukkan sikap penghargaan profesional 

(professional respect) kepada Hakim, Advokat-lawan atau JPU 

serta para saksi. Di sinilah terdapat kemungkinan “contempt of 

court” dan “obstruction of justice” yang kedua-duanya intinya 

adalah “pelecehan Pengadilan”. Dan tentang hal ini perlu 

perumusan juga nantinya oleh DAN. 

3) Kewajiban Advokat kepada Sejawat Profesi.

 Dalam persaingan “melindungi dan mempertahankan” 

kepentingan Klien, sering antara para Advokat atau antara 

Advokat dan JPU terjadi “pertentangan” (contest), yang 

kadang-kadang terbawa oleh sikap Klien-klien mereka yang 

“bermusuhan”. Keadaan ini tidak boleh mempengaruhi 

Advokat dalam perilakunya, pedoman yang dapat dipegang 

adalah sesuai ungkapan ini “do as adversaries do in law: strive 

mightily, but eat and drink as friends !” Juga dalam “persaingan” 

tidak jarang terjadi pergantian Advokat oleh seorang Klien, di 
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sini harus diperhatikan adanya asas “the obligation to refrain from 

deliberately stealing each other’s clients”, namun juga ada asas: “it 

is for the client to decide who shall represent him/her”. Pertentangan 

seperti ini tidak mudah diselesaikan dalam praktik dan karena 

itu suatu “kumpulan tanya-jawab” (berdasarkan kasus nyata) 

yang di susun oleh DAN akan sangat membantu. 

4) Kewajiban Advokat kepada Klien

 Dari istilah (slogan ?) “Advokat suatu profesi terhormat 

(officium mobile)” kita dapat menyimpulkan bahwa seorang 

Advokat harus mendapat kepercayaan penuh dari Klien yang 

diwakilinya. Hubungan kepercayaan ini terlihat dari ungkapan 

“the lawyer as a fiduciary” (kepercayaan) dan adanya “the duty of 

fidelity” (kesetiaan) para Advokat terhadap Kliennya.

Masalah-masalah yang mungkin ada dalam praktik di Indonesia 

adalah berkenaan dengan “konflik kepentingan”, terutama dalam 

kantor advokat yang mempekerjakan sejumlah besar advokat. 

Akibat dari asas bahwa Advokat wajib menjaga kepercayan dan 

setia kepada Kliennya, maka ada asas yang mengatakan “Advokat 

dilarang menerima perkara yang akan merugikan kepentingan 

Kliennya”. Permasalahan seperti ini yang dapat timbul dalam 

praktek, juga dapat dicari pemecahannya dalam “Kumpulan tanya-

jawab” yang disusun oleh DAN. 

Penutup

Di atas saya mencoba memberi pandangan saya, bagaimana kita 

dapat memanfaatkan Dewan Advokat Indonesia, yang anggotanya 
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dipilih oleh DPR dari calon-calon yang diusulkan oleh Presiden. 

Peran Negara melalui kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan 

Legislatif ini diharapkan akan memberi “legitimasi” yang kuat 

kepada Dewan ini. Apakah peran kekuasaan Yudikatif, juga 

tidak diperlukan di sini ? Mungkin nanti dimana perlu, apabila 

ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh suatu Organisasi Profesi 

Advokat kepada anggotanya, diperlukan kekuasaan Yudikatif 

untuk membantu menegakkannya. Namun, masalah pemberian 

sanksi pada Advokat yang melanggar Etika Profesi kita simpan saja 

sampai Dewan dapat menyiapkan suatu Buku Standar Kerja dan 

Etika Profesi untuk Advokat Indonesia (SKEP-AI) dan “Kumpulan 

tanya-jawab tentang “Masalah Moral dalam Praktik Advokat 

Indonesia”.Yang kesemuanya harus disepakati oleh semua 

organisasi profesi advokat di Indonesia dan dapat ditambah dan 

diubah harafiah maupun penafsirannya pada Kongres-kongres 

berkala (setiap dua tahun?). 

Kedudukan Dewan sperti diuraikan di atas ini, dimaksudkan agar 

tidak terlalu jauh mencampuri perkembangan organisasi advokat 

yang ada sekarang, dan mungkin juga cukup dilakukan melalui 

amandemen pasal-pasal tertentu dari UU Advokat No.18/2003. 

Disampaikan dalam Radio Talk Show

Yang diselenggarakan oleh KHN

Dengan Kantor Berita Radio (KBR) 68 H

Rabu, 2 Oktober 2013
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PENDIDIKAN POLRI 
YANG SAYA KENAL DAN SARAN 
MENGHADAPI TANTANGAN 
DI MASA DEPAN

Pendahuluan

Atas permintaan PUSHAM UII Yogyakarta saya diminta membawa 

makalah yang bertemakan “Evaluasi Program Kemitraan PUSHAM 

UII dan AKPOL – Dalam Rangka Penguatan dan Pengembangan Mutu 

Pendidikan di AKPOL”. Juga diberikan topik: “Potret Pendidikan 

Kepolisian RI dan Gagasan Pendidikan Polri Yang Ideal”. Saya agak 

mengubah judul makalah menjadi:”Pendidikan POLRI Yang Saya 

Kenal dan Saran Menghadapi Tantangan Di Masa Depan”. Ini terjadi 

setelah memikirkan kemampuan dan pengalaman saya, dan 

saya mau menerima tugas ini, namun dengan mengubah judul 

sebagaimana tercantum di atas. Mudah-mudahan masih dapat 

bermanfaat.

Salah satu tugas utama kepolisian adalah penegakan hukum 

pidana dan karena itu pendidikan kepolisian berkaitan erat dengan 

proses dan prosedur hukum acara pidana. Namun tugas kepolisian 

sebenarnya adalah lebih dari itu, tugas yang tidak kalah pentingnya 

adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat dan melindungi 

masyarakat dari berbagai ancaman yang dihadapinya. Untuk dapat 
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melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan tenaga-

tenaga kepolisian yang profesional. Profesionalisme kepolisian 

diperoleh melalui berbagai pendidikan di kepolisian. Pendidikan 

akan membantu anggota kepolisian memperoleh kompetensi dalam 

kemahiran (skills) dan kemampuan (abilities) yang dibutuhkan 

dalam profesinya.

Makalah ini tentu tidak dapat membahas keseluruhan pendidikan 

kepolisian, dan karena itu hanya akan memfokuskan (seperti 

permintaan Panitia) pada pendidikan di AKPOL. Di sini pun 

tentunya tidak dapat dilakukan melalui evaluasi, dan karena itu 

saya hanya akan mencoba dengan berasumsi tentang tantangan 

yang (mungkin) harus dihadapi oleh kepolisian,karena perubahan-

perubahan yang telah dan sedang terjadi di Indonesia. 

Polisi Sebagai Intelektual

Pada waktu Prof. Harsya Bachtiar1 dan Prof. Awaludin Djamin2 

merencanakan pendidikan S-2 (Magister) Ilmu Kepolisian (1994-

1995), saya adalah juga salah seorang Dosen (Kriminologi) 

di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan sudah sejak 

tahun1980-an mengajar di sana. Konsep kedua gurubesar ini pada 

waktu itu adalah menginginkan agar lulusan S-2 Ilmu Kepolisian 

tidak menjadi sekedar “lulusan sekolah kedinasan”. Karena itulah 

diadakan kerjasama dengan suatu universitas (dalam hal ini 

Universitas Indonesia). Sebagai Ketua pertama S-2 Kepolisian ini, 
1 Prof. Harsya W.Bachtiar telah menerbitkan buku Ilmu Kepolisian. Suatu Cabang 

Ilmu Pengetahuan Yang Baru, 1994, Grasindo (beliau wafat Desember 1995).
2 Prof. Awaludin Djamin pada waktu itu adalah Dekan PTIK dan Ketua Badan 

Pertimbangan Pendidikan Nasional (mantan Kapori 1978 – 1982).
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saya selalu berpedoman pada gagasan mereka, yang kemudian 

saya namakan “Polisi sebagai seorang intelektual” (a police officer 

as an intellectual). Lulusan yang mempunyai cukup bekal untuk 

bekerja dengan rasio (dengan “otak” bukan “otot”). Dan kalau kita 

percaya bahwa ada disiplin ilmu yang bernama “Ilmu Kepolisian”, 

maka lulusan Program Kajian Ilmu Kepolisian UI, diharapkan 

dapat mengembangkan lebih lanjut “disiplin ilmu baru” ini.Seperti 

dikatakan Prof Harsya Bachtiar, perkembangan ilmu kepolisian 

di Indonesia harus berakar pada kenyataan di masyarakat dan 

kebudayaan Indonesia dan sesuai dengan masalah-masalah di 

lapangan yang dihadapi polisi di Indonesia. Bersama dengan Prof. 

Parsudi Suparlan, Program S-2 yang saya pimpin ini kemudian 

membuka juga Program S-3 dan kami berhasil meluluskan 10 

Doktor Ilmu Kepolisian.

Apa tujuan menghadirkan “polisi sebagai intelektual” ini ? 

Menurut kami untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian yang sesuai 

dengan kenyataan-kenyataan di Indonesia. Kita tentu saja dapat 

mengambil sebagian ilmu dari bahan pustaka luar negeri, namun 

pengembangannya harus sesuai dengan keperluan masyarakat 

Indonesia. Dalam pembidangan ilmu-ilmu, KIK-UI mengambil 

posisi bahwa Ilmu Kepolisian termasuk bidang Ilmu Sosial dan 

mempergunakan pendekatan interdisiplin (interdisciplinary approach 

bukan multidiciplinary) dalam pengembangan ilmunya. Dengan 

mempertimbangkan keanekaragaman masyarakat Indonesia, 

suatu masyarakat “multi-kultural” (multicultural society bukan 

plural), maka pengetahuan tentang masyarakat Indonesia, seperti 

Antropologi dan Sosiologi, diberi perhatian khusus dan diharapkan 
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terjalin dalam tema-tema matakuliah lainnya (misalnya: dalam 

matakuliah: Ilmu Kepolisian – Bentuk Pemolisian Alternatif – 

Manajemen Sekuriti Swakarsa – yang merupakan matakuliah saya 

di KIK-UI).

Polisi Yang Kita Inginkan

Sub-judul di atas adalah judul sebuah buku terjemahan karangan 

David Bruce dan Rachel Neild3, yang disebarkan pada tahun 

2009 oleh LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) yang 

dipimpin oleh Prof. Da’i Bachtiar (mantan Kapolri). Dalam buku 

ini digambarkan adanya pemahaman “Perpolisian Demokratis” 

di Afrika Selatan (yang bebas dari rejim Apartheid tahun 1990). 

Meskipun buku ini bercerita tentang suatu Negara asing yang baru 

bebas dari rejim “totaliter”, tidak ada salahnya untuk membaca dan 

mencoba membahas buku ini untuk kondisi Indonesia. Pemolisian 

yang bersifat “demokratis” inilah yang memang harus jadi ciri 

pendidikan kepolisian di Indonesia, umumnya dan di AKPOL 

khususnya. Pemolisian yang demokratis, menurut saya, adalah 

strategi umum agar polisi dekat dengan komunitas warga dimana 

dia bekerja dan karena itu selalu membuka jalur komunikasi 

dengan warga (termasuk membuka diri untuk menerima komplen/

keluhan/gugatan/tuduhan masyarakat, dan mempunyai prosedur 

untuk memeriksanya secara “terbuka”/ transparan). 

Khusus untuk masalah pendidikan (dengan mengharap tentu profil 

3 Karangan asli berjudul The Police That We Want, oleh David Bruce (Centre for 
the Study of Violence and Reconciliation, Johannesburg) dan Rachel Neild (Open Society 
Justice Initiative).
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lulusannya), maka saya ingin mengajukan beberapa ciri dari “polisi-

intelektual yang diinginkan”:

a)  Mempunyai intelegensia yang tinggi dengan kemampuan 

melihat visi ke depan dan   bersedia menerima pemikiran dan 

gagasan baru (intelligent and creative);

b)  Bersedia untuk bertanggungjawab penuh dalam mengambil 

keputusan dan kebijakan yang penting (responsible and 

accountable);

c)  Mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi (lisan dan 

tulisan) dan melakukan negosiasi (communicative and open to 

reason). 

Kalau dilihat kriteria saya di atas, maka yang saya pikirkan 

adalah seorang polisi yang dapat memimpin anak-buahnya, 

siap bertindak dalam suasana kritis dan bersedia untuk terlebih 

dahulu menggunakan musyawarah, sebelum merasa perlu untuk 

melakukan kekerasan (force dan bukan violence). Lulusan AKPOL 

menurut saya akan termasuk dalam kategori middle management, 

yang akan memimpin suatu POLSEK dan bertugas terutama untuk 

mengarahkan kegiatan di wilayahnya sesuai dengan pedoman dari 

POLRES dan POLDA.

Untuk mereka yang lulus dari STIK-PTIK (S-1), tentu diharapkan 

bahwa pengalaman praktik mereka sebelum terpilih untuk 

masuk STIK-PTIK, telah mematangkn mereka untuk membahas 

permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia (khususnya 

di daerah-daerah dimana mereka pernah bertugas) secara lebih 

spesifik dan mendalam bersama dosen-dosen bersangkutan. 
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Mereka yang ingin memasuki Program S-2 (Magister) Kepolisian 

diharapkan mempersiapkan diri untuk dapat mengembangkan 

Ilmu Kepolisian Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia. Untuk itu mereka harus mampu membuat evaluasi 

tentang masalah-masalah yang dihadapi lembaga kepolisian di 

Indonesia (banyak membaca dan berdiskusi).Target akhir tentunya 

adalah kemampuan untuk membuat penelitian empirik mendalam 

tentang kepolisian di Indonesia dan menghasilkan buku ataupun 

disertasi (Program Doktor) yang dapat membuka wawasan baru 

tentang teori atau metodologi Ilmu Kepolisian Indonesia4. 

Rekrutmen dan Seleksi

Pentingnya rekrutmen (berbentuk pendaftaran-calon) dan seleksi 

(berbentuk pemenuhan syarat administratif dan intelektual calon) 

tentu tidak perlu diperdebatkan, karena di sini berlaku uDiskusi 

dilakukan (1996/1997) :  a.l dengan Prof Awaludin Djamin; Prof 

Parsudi Suparlan; Prof Haryati Subadio; Prof Miriam Budiardjo; 

Prof Tapiomas Ihromi; Prof Melly Tan; dan Bapak Drs Kunarto 

(mantan Kapolri) serta Bapak Drs Momo Kelana, SH ( salah seorang 

konseptor UU Kepolisian) – maaf bila ada yang terlupa.ngkapan 

“garbage in, garbage out !”. Di sini kita harus sangat waspada. 

Mengapa ? Karena pekerjaan sebagai polisi sangat diminati oleh 

warga masyarakat, apalagi kalau pendidikannya adalah hampir 

tanpa-biaya dan lulusannya sudah terjamin pekerjaannya. “Kabar-

4 Doktor Ilmu Kepolisian di KIK-UI adalah: Jusuf (2004); Chryshnanda Dwi 
Laksana (2005); I. Indiarto (2006); Irawati Harsono (2007); Agus Wantoro (2007); Petrus 
Reinhard Golose (2008); Rycko Amelza Dahniel (2008); Aris Budiman (2008); Benny 
Jozua Mamoto (2008); dan Bakharuddin Muhammad Syah (2009).
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burung” (yang saya percayai) mengatakan, adanya “perantara-

perantara” (calo) yang menawarkan jasanya, dengan jaminan pasti 

akan lulus dalam seleksi. Memang rekrutmen dilakukan secara 

terbuka (melalui media-massa) dan tersebar diseluruh Polda (?). 

Namun tetap, masih perlu dipikirkan dengan serius bagaimana 

cara agar memang kita dapat memilih “yang terbaik dari para 

peminat” (bukan terbaik dari mereka yang “masuk dalam daftar 

calon-seleksi”- yang mungkin masuk melalui calo !). Mungkin saja 

rekrutmen dan seleksi on-line akan membantu.

Kurikulum5 

Saya tidak mau dan tidak mampu untuk membahas Kurikulum 

Akpol 20136. Pertama karena saya bukan ahlinya dan kedua menilai 

kurikulum tidak dapat hanya berdasarkan daftar matakuliah 

dan judul pelatihan. Karena itu saya hanya dapat dan akan 

menyampaikan sebagian kesimpulan dalam beberapa diskusi-

intern7 penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Program 

Magister Kajian Ilmu Kepolisian UI. 

Kesimpulan pertama adalah jangan mengarah pada “penguasaan 

ilmu hukum”, memang seorang polisi akan bekerja dalam ranah 
5 Dalam Kurikulum KIK-UI (2013) terdapat a.l. matakuliah: Ilmu Kepolisian 

Indonesia; Sejarah Kepolisian Indonesia; Filsafat dan Etika Kepolisian (Umum dan 
Indonesia); Masalah-masalah Sosial di Indonesia; Perbandingan Sistem Kepolisian; 
Perubahan Sosial dan Pembangunan; Masalah dan Isyu HAM di Indonesia; Bentuk 
Pemolisian Alternatif; dan Manajemen Sekuriti Swakarsa.

6 Saya terima dari Panitia berupa Keputusan Kepala LEMDIKPOL, No. 334/2013, 
tentang Sarjana Satu (S1) Terapan Kepolisian (31 Mei 2013)

7 Diskusi dilakukan (1996/1997) :  a.l dengan Prof Awaludin Djamin; Prof. Parsudi 
Suparlan; Prof. Haryati Subadio; Prof. Miriam Budiardjo; Prof. Tapiomas Ihromi; Prof. 
Melly Tan; dan Bapak Drs. Kunarto (mantan Kapolri) serta Bapak Drs. Momo Kelana, SH 
(salah seorang konseptor UU Kepolisian) – maaf bila ada yang terlupa.
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hukum (khususnya hukum pidana, dan lebih khusus lagi hukum 

acara pidana), tetapi dia bukan akan menjadi sarjana hukum, tetapi 

sarjana/magister dalam bidang ilmu kepolisian. Kalaupun dia nanti 

harus mempergunakan hukum pidana matriil, maka dia (sementara) 

sebagai lulusan cukup hanya mengenal beberapa tindak pidana 

yang memerlukan penanganan dan identifikasi khusus (Seperti: 

Korupsi; Kejahatan Terorganisasi; Perdagangan Manusia; Kejahatan 

Narkoba). Hukum pidana formal yang perlu diketahuinya adalah 

terutama yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan. 

Terutama tentang hak-hak warga masyarakat yang disangka 

melakukan kejahatan – apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

seorang polisi dalam melakukan “upaya-paksa”.8 

Hal kedua, adalah perlunya seorang polisi mengenal masyarakat di 

mana nanti dia akan bekerja. Dia harus memahami sifat masyarakat 

Indonesia yang multi-kultural, dan tidak sekedar mengerti dari 

membaca dan menghafal (rote learning) tentang kebinekaan 

masyarakat kita. Karena itu dia perlu memahami dengan baik, 

Sosiologi, khususnya Sosiologi (masyarakat) Indonesia dan lebih 

khusus lagi juga paham tentang beda masyarakat kota (urban) 

dengan masyarakat pedesaan (rural). Hal ini juga mengakibatkan 

dia harus juga memahami dengan baik Antropologi Budaya 

masyarakat Indonesia. Pendekatan seperti ini dilakukan, karena 

diakui (meskipun sering dilupakan) bahwa tugas polisi adalah 

70-80% menjaga dan merawat ketertiban dalam masyarakat serta 

melindunginya (public order maintenance and public safety) 

8 Lihat juga Mardjono Reksodiputro,1990, “Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam 
KUHAP sebagai Bagian dari Hak-hak Warganegara (Civil Rights)”,Seminar Sehari FHUI
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dan hanya 20-30% tugasnya yang sifatnya bertindak represif 

terhadap pelaku pelanggar hukum (criminal law investigation and 

enforcement).9 

Hal ketiga yang didiskusikan adalah sehubungan dengan situasi 

umum pada waktu itu yaitu: “usaha menegakkan perlindungan 

terhadap HAM serta isyu-isyu tentang hubungan jender”. Isyu-isyu 

untuk kuliah disarankan dikaitkan dengan permasalahan yang 

diangkat oleh KomNas HAM seperti: a.l. pelanggaran-berat HAM 

(kasus Tanjung Priok;kasus Trisakti dan kemudian kasus TimTim) 

dan yang diangkat oleh Kajian Wanita UI (a.l. permasalahan 

Kesetaraan Jender, perdagangan perempuan). Oleh karena itu 

diharapkan bahwa kurikulum mengadopsi tema-tema ini dan 

pembahasan dalam kuliah tentang fungsi,tugas dan wewenang 

kepolisian memperhatikan hal ini. 

Hal keempat adalah tentang “mempelajari teknik-teknik 

penyelidikan dan penyidikan berbagai kejahatan serta cara-cara 

pencegahannya” (bagian dari definisi Prof Parsudi Suparlan tentang 

Ilmu Kepolisian). Pada awalnya, ada tiga “peminatan” dalam 

Program Magister KIK-UI, yaitu: Administrasi Kepolisian, Hukum 

Kepolisian dan Teknologi Kepolisian. Peminatan yang ke-3 ini 

dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga ahli kepolisian yang 

berperan aktif dalam Laboratorium Forensik Kepolisian. Setelah 

sejumlah tenaga pengajar direkrut (a.l. dari bidang Ilmu Kedoteran; 

Ilmu Kimia (Toksikologi); Ilmu Fisika), maka peminatan ini 

(sementara) ditutup, karena memerlukan mahasiswa dengan latar-
9 Lihat juga pendapat What Do the Police Do ? dalam Rod Morgan dan Tim Newburn, 

1997, The Future of Policing, Clarendon Press, hal. 78 -91
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belakang tertentu dan perangkat perkuliahan tertentu. Peminatan 

ini kemudian diganti dengan “Manajemen Sekuriti Swakarsa” 

(Private Security Management).

Pemolisian Komuniti

Pemolisian Komuniti dikuliahkan dalam konteks Bentuk Pemolisian 

Alternatif, dan – menurut saya - merupakan suatu ideologi 

(konsep cara berpikir fungsi kepolisian) serta strategi (ilmu dan 

seni memberdayakan potensi kepolisian). Pada tahun-tahun 

1996 dan selanjutnya, pemikiran tentang ini banyak dipikirkan 

dan didiskusikan di KIK-UI, antara lain karena adanya berbagai 

permasalahan “konflik di masyarakat”. Dalam kerangka perkuliahan 

saya sering mempergunakan perumpamaan “ambivalensi” dalam 

pekerjaan kepolisian. Dalam tugasnya terdapat dua wajah polisi 

“yang angker, yaitu represif” dan “yang tersenyum, yaitu membantu 

mencari solusi”. Pemolisian komuniti berada di wilayah “wajah 

polisi yang tersenyum”. Dalam kaitan ini perlu dipikirkan untuk 

juga memasukkan dalam kurikulum AKPOL pembelajaran yang 

mendalam tentang pemolisian komuniti ini, karena bukankah 70-

80% tugas kepolisian berada di luar ranah represif ? Pendalaman 

tentang pemolisian komuniti harus juga dibarengi dengan 

pemahaman yang baik dari konsep, teori dan praktek “penerapan 

pendekatan Keadilan Restoratif dalam praktek penegakan hukum 

pidana”.10 

10 Lihat Disertasi Eva Achjani Sulfa, 2009, Keadilan Restoratif di Indonesia, 
Fakultas Hukum UI
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Penutup

Tulisan di atas di susun dalam pemikiran “tantangan-tantangan 

yang (mungkin) akan dihadapi oleh anggota-anggota Kepolisian 

Indonesia di masa depan”. Gambaran tentang “Polisi Intelektual” 

dan “Polisi yang Kita Inginkan” dimaksudkan (bersama dengan 

catatan kecil tentang kurikulum KIK-UI) untuk menekankan agar 

Kurikulum Akpol memuat strategi “bagaimana membantu para 

mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai positif terhadap tugas dan 

kewajiban profesi kepolisian”. Melihat strategisnya posisi AKPOL 

dalam pendidikan perwira pimpinan POLRI, maka diperlukan 

kerjasama dengan pihak luar-Akpol yang dapat membantu dalam 

“mengukur” apakah diperlukan kurikulum baru, dengan silabus 

yang lebih rinci, dan dengan model-model strategi pembelajaran 

dan inovasi-inovasi, yang dapat mendekatkan tujuan pendidikan 

Akpol dengan kenyataan pendidikan selama ini.

Semarang, 8 Oktober 2013

(Makalah ini disempurnakan pada 28 Oktober 2013)
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HARAPAN UNTUK PRESIDEN RI 
YANG AKAN DATANG
PERLUNYA REFORMASI MORAL DI INDONESIA

Sekali lagi tentang reformasi

Banyak orang sudah bosan dan kecewa kalau ada tulisan tentang 

reformasi, apalagi reformasi di bidang hukum. Tetapi makalah ini 

ingin mengangkat kembali tema reformasi karena dalam persaingan 

mencari Presiden yang akan datang masih diperlukan masukan dari 

masyarakat tentang harapan mereka. Tulisan ini dibuat bersama, 

berdasarkan sebuah tulisan terdahulu yang dibuat dan diedarkan 

oleh Subagio Sutjitro, SH (seorang Lansia yang menulis tanpa-

pretensi dengan menyatakan dirinya “bukan siapa-siapa” – orang 

Inggris mengatakannya “I am a Nobody”). Tulisan tersebut sudah 

beredar lebih dari dua tahun - dengan mengangkat tema utama “ 

perlu adanya Reformasi Moral !”)2. 

Tentu kita dapat saja bersikap skeptis tentang: “apa yang 

dimaksudkannya dengan moral itu”? Moral siapa ? Memang “moral” 

dapat didefinisikan sebagai sikap hidup yang dapat membedakan 

1 Subagio Sutjitro adalah pensiunan pengusaha swasta dan Mardjono Reksodiputro 
adalah pensiunan pegawai negeri – keduanya Sarjana Hukum Universitas Indonesia dan 
sekarang berusia kepala-7. 

2 Semula dalam bulan Januari 2011, tulisan Subagio Sutjitro merupakan surat 
terbuka kepada Presiden SBY tentang perlunya “Reformasi Hukum”. Tulisan selanjutnya 
dengan isi yang hampir sama merujuk pada perlunya “Reformasi Moral”. Dalam tulisan 
terakhir tersebut pemikirannya tertuang dalam makalah setebal 94 halaman, dan disertai 
dengan 6 buah Lampiran yang berisi penjelasan. 
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antara baik dengan buruk. Tetapi baik dan buruk menurut siapa ?3 

Tetapi kalau kita mau jujur melihat sekitar kita, maka ada benarnya 

pendapat bahwa “Negara RI sudah di pinggir jurang”4. Untuk 

sekedar ilustrasi tentang keadaan suram itu akan diajukan tujuh 

masalah berat yang dihadapi Indonesia saat ini (tahun 2013 

menghadapi Pemilu 2014). Tujuh masalah itu menyangkut: Moral 

– Korupsi – Narkoba – Utang Negara – Demokrasi ala Indonesia 

– Penderitaan Rakyat – dan Harga Minyak Dunia. Masalah-

masalah inilah yang harus dihadapi oleh pemimpim bangsa yang 

akan terpilih menjadi Wakil Rakyat di DPR/DPRD dan tentunya 

pleh Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsun oleh 

rakyat. 

Tetapi makalah ini juga tidak ingin terlalu pesimistis dan skeptis, 

apalagi justru ingin jauh dari sikap apatis, maka pemikiran dalam 

makalah ini justru bersifat optimis karena melihat bahwa masih ada 

harapan – asal Presiden yang akan datang bersedia memperhatikan 

tulisan ini. Meskipun makalah ini dapat dianggap agak “tekabur” 

(karena ingin menyaingi makalah para penasihat Presiden yang 

akan datang), tetapi kami sangat berharap bahwa para Pembaca 

yang budiman sudi merenungkan isi makalah ini dan memberi 

tanggapan apakah memang masuk akal analisa dan solusinya. 
3 Dalam makalah ini “moral” diartikan sebagai kesadaran dan sikap hidup yang 

mementingkan usaha mensejahterakan orang lain – mendahulukan orang lain daripada 
diri sendiri atau keluarga sendiri – dan dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia 
ini benar-benar meyakini Pancasila sebagai falsafah hidup, dan menjalankannya, bila 
menjadi pemimpin bangsa Indonesia. 

4 Yang dimaksudkan dengan ucapan ini adalah bahwa keadaan sudah “gawat-
darurat”, atau istilah Mochtar Kusumaatmadja tentang kondisi hukum kita “desperate 
but not (yet) hopeless”. Sudah perlu masuk dalam kebijakan dan operasi gawat-darurat 
– kalau mau menyelamatkannya!
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Tujuh masalah berat yang kita hadapi 

Kita semua heran bahwa korupsi menjadi meningkat justru setelah 

Negara kita memasuki Era Reformasi yang menggantikan Era Orde 

Baru (1967 – 1998). Bagi para penulis makalah ini, penyebabnya 

adalah pada moral pejabat kita serta sebagian anggota masyarakat. 

Kerusakan moral (masalah ke-1) ini dalam istilahnya sudah 

van top tot teen (dari ujung rambut kepala sampai kelingking jari 

kaki). Istilah ini berarti kerusakan moral itu “telah menyeluruh” 

– dari pejabat yang paling tinggi sampai pegawai negeri yang 

paling rendah. Artinya adalah bahwa mereka ini tidak dapat lagi 

menyadari apakah perbuatan mereka itu (seperti “menerima atau 

memberi suap”, “memalsukan harga pembelian barang/jasa atau 

pembayaran proyek pemerintah”, “memanipulasi pajak” dan yang 

sejenis) adalah keliru, buruk, merugikan publik dan negara. Kalau 

kita ikuti jalan pikiran SS, maka selama 30 tahun Era Orde Baru telah 

terjadi perubahan nilai-nilai tentang perbuatan apa yang merugikan 

sesama kita (publik) dan karena itu harus dihindari oleh seorang 

pejabat negara. Saran SS disinilah seharusnya inti reformasi kita. 

Akibat kerusakan moral yang menyeluruh ini, maka terjadilah 

korupsi. Sebenarnya adanya korupsi dalam masyarakat kita sudah 

diakui semasa Era Orde Lama oleh Presiden Soekarno dan suatu 

Komisi Negara yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta 

telah dibentuk untuk menyarankan penanggulangnnya. Dari sinilah 

timbul pemeo (ejekan, olok-olok) bahwa di Indonesia “korupsi 

telah membudaya”. Pemeo ini sering dikaikan sebagai ucapan 

Bung Hatta. Seingat kami (waktu itu tahun 1956/57 ketia kami 
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mahasiswa FHUI) maksud Bung Hatta justru “janganlah korupsi 

di Indonesia membudaya”. Tetapi peringatan ini tidak diindahkan 

oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita, sehingga selama 30 tahun 

pimpinan Pak Harto dengan Tim Ekonominya, perubahan nilai-

nilai tentang tatacara memanfaatkan sumber daya alam serta dana 

negara terjadi, terutama dimanfaatkan untuk memperkaya diri, 

keluarga dan kelompok oleh mereka yang merupakan lingkaran 

dalam sekeliling Pak Harto (kemudian dikenal sebagai “kelompok 

Cendana”). Tidak ada angka jelas tentang besar dan luasnya korupsi 

pada Era Orde Baru, orang hanya dapat menduga dengan melihat 

timbulnya konglomerasi perusahaan-perusahaan yang dikuasai 

keluarga Pak Harto ataupun keluarga anggota kelompok Cendana. 

Namun dalam Era Reformasi ini (mulai tahun 1998) dengan adanya 

keterbukaan informasi melalui media massa, serta adanya berbagai 

organisasi masyarakat yang memantau jalannya pemerintahan, 

maka menjadi lebih jelas adanya “korupsi besar-besaran” yang 

sistematis (masalah ke-2) yang dilakukan pihak Eksekutif di Pusat 

dan Daerah, serta diikuti pula oleh pihak Legislatif melalui kolusi 

antara anggota DPR/DPRD dengan anggota Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Apakah jajaran Yudikatif bebas dari perbuatan a-moral ini 

? Ternyata tidak ! Hakim, Jaksa dan Polisi pun tidak kebal terhadap 

“virus wabah korupsi” yang mulai bersemi di Era Orde Baru. 

Sampai saat ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masih belum 

berhasil untuk “menetralisir” sumber “virus wabah” ini. 

Menurut catatan yang dapat diperoleh, maka korupsi besar dan 

sistematis yang telah terjadi adalah a. l. :
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- sebesar -/+40% dari RAPBN 2012 Rp 1. 418,5 Triliun atau -/+ 

Rp. 567,40 Triliun; dan

- sebesar -/+40% dari RAPBN 2013 Rp 1. 657,9 Triliun atau -/+ 

Rp. 663,16 Triliun;5 

sehingga dana yang mungkin dikorupsi dengan persentase 40% 

tersebut dari RAPBN 2012, 2013, dan 2014 saja dapat mencapai -

/+ Rp. 2. 000,- Triliun. Sungguh angka yang fatastis dan pasti akan 

menghambat proyek-proyek besar dan ambisius Pemerintah SBY. 

Hal ini sebenarnya telah pernah diperingatkan a. l. oleh Menko Hata 

Rajasa dalam suatu wawancara TV mengenai MP3EI (Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). 

Patutlah warga masyarakat gelisah melihat besarnya utang Negara 

kita, yang perlu dikembalikan dan tentu dengan bunganya – semua 

akan menjadi utang anak- cucu- dan cicit kita !

Masalah ke-3 adalah Narkoba. Permasalahan ini bukan masalah 

domestik Indonesia saja, tetapi menjadi masalah dunia – telah 

menjadi transnational organized crime. Ini disebabkan karena 

perdagangan narkoba ini telah menjadi suatu gurita-kejahatan 

yang dikuasai oleh “pengusaha-jahat” yang hidup bermewah-

mewah di atas penderitaan mereka yang menjadi “pengguna-

narkoba” (drug addicts). Kekuasaan “penjahat-berdasi” (white 

collar criminals) yang menguasai perdagangan narkoba mencapai 
5 Korupsi besar dan sistematis yang merupakan “penjarahan” APBN/D terakhir 

diketahui dengan tertangkapnya seorang intelektual (gurubesar teladan ITB) yang 
memimpin Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (yang bergaji 
hampir 300juta Rp sebulan). Dengan mengacu pada peristiwa serupa di Pertamina tahun 
1974/1975, maka sebabnya diperkirakan: 1) tatakelola kelembagaan migas nasional 
yang bermasalah, dan 2) migas dijadikan “sapi perah” partai politikyang dominan atau 
berkuasa. Keadaan serupa dapat dilihat pula di sektor-sektor lain, seperti a.l.: pertanian, 
kesehatan, pendidikan.
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puncaknya dengan kemampuan mereka menguasai lembaga-

lembaga pemasyrakatan (penjara) di Indonesia. Media massa 

memberitakan bagaimana Lapas dijadikan “pabrik narkoba” dan 

bagaimana gembong narapidana kejahatan narkoba masih dapat 

mengarahkan perdagangan narkoba di luar penjara di Indonesia 

dari dalam sel penjara. Lebih menherankan lagi, baik Dirjen 

Pemasyarakatan maupun kepala Lapas seperti kebal dari tuduhan 

terlibat dalam “perdagangan narkoba” di dalam dan di luar penjara 

ini ! Penderitaan masyarakat Indonesia dari keadaan ini haruslah 

dianggap sudah seperti “wabah penyakit” dengan 5 juta penderita 

ketergantungan narkoba dan dengan 50 orang (rakyat Indonesia) 

meninggal setiap hari karena wabah ini ! Meskipun sudah dibentuk 

BNN (Badan Narkotika Nasional) yang bertugas menanggulangi 

“wabah-narkoba” ini, tetapi sepertinya pemerintah kalah melawan 

“mafia narkoba” di Indonesia ini.6 

Utang Negara yang semakin besar adalah masalah ke-4 yang 

disinyalir oleh berbagai media massa dan pakar-pakar ekonomi.7 

Jumlahnya memang menakjubkan: tahun 2010 Rp. 1. 688,3 Triliun – 

tahun 2011 -/+ Rp. 1. 807,5 Triliun – dan di tahun 2011 -/+ Rp. 1939 

Triliun, jadi setiap tahun utang negara itu bertambah. Menurut 

Prof. Sumitro Djojohadikusumo pada pertengahan Era Orde Baru 

(-/+ awal tahun 1980-an) dana bantuan (baca pinjaman!) yang 

diperoleh dari luar negeri sekitar 20% masuk kantung pejabat dan 
6 Situasi dan analisa terakhir dapat dibaca dalam majalah Forum Keadilan No.16 

– 25 Agustus 2013, yang mengambil tema “Kongsi Bandar Ekstasi dan Pejabat Negara”.
7 Misalnya oleh Kwik Kian Gie yang menyangsikan kebenaran bahwa telah dicapai 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3% dalam tahu 2011 dan mempermasalahkan juga 
tentang rencana “redemonisasi rupiah”, yang akan mengubah besaran Utang Negara, 
misalnya dari tadinya -/+ 2000 Triliun menjadi 2,0 Triliun saja.
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pengusaha secara illegal (berarti dikorupsi). Sekarang dana yang 

mengalir kekantong pejabat dan pengusaha “hitam” diperkirakan 

sudah mencapai 40%. Utang yang dibuat semasa Era Orde Baru 

(1967 – 1987 di bawah Pak Harto) harus dibayar rakyat kita dibawah 

pimpinan Presiden RI yang berbeda (mulai Habibie, Gus Dur, 

Megawati, dan SBY). Berarti semua presiden yang akan datang 

harus menanggung utang negara yang makin lama makin besar, 

termasuk dana yang dikorupsi dalam masa pemerintahannya. 

Jadi yang perlu dipahami siapapun yang ingin jadi presiden RI di 

masa yang akan datang (terutama presiden ke-7 yang akan terpilih 

nanti tahun 2014), bahwa utang-utang negara yang telah dikorupsi 

secara sistematis dan berjumlah -/+ 40% dari RAPBN, harus 

dilunasi atau sekurang-kurangnya diangsur kembali oleh Presiden 

RI yang berikutnya. Beban dan tanggungjawab yang berat bagi 

seorang presiden yang berniat jujur untuk tidak memanfaatkan 

kedudukannya menambah utang (dan korupsi) negara. 

Ada yang berpendapat bahwa salah satu kemajuan yang dicapai 

dalam Era Reformasi ini (setelah 1998), adalah tumbuhnya 

proses demokrasi di Indonesia. Menurut pengamatan publik, 

justru demokrasi ini menjadi masalah ke-5 di Indonesia. Kita 

mendambakan adanya pemerintahan yang benar demokratik 

di Indonesia8 setelah mengalami masa Era Orde Lama dengan 

“demokrasi terpimpin” nya Bung Karno (Presiden ke-1:1945-1967) 

dan Era Orde Baru dengan “demokrasi Pancasila” nya Pak Harto 

(Presiden ke-2: 1967 – 1998). Pada kedua era itu demokrasi telah 

8 Budaya demokrasi harus sesuai dengan masyarakat Indonesia yang multi-kultural 
dan memperhatikan kesetaraan antar warganegara: etnis, agama, jender dll.



1�0

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

“diplintir” dengan adanya Soekarno sebagai Presiden Seumur 

Hidup dan Soeharto sebagai Presiden yang selalu dipilih kembali 

oleh MPR. Sekarang kita mempunyai pemilihan presiden secara 

langsung oleh rakyat dan mempunyai beberapa presiden yang 

berganti (Habibie-Gus Dur-Megawati-dan SBY). Tetapi benarkah 

kita telah memasuki era demokrasi yang sesungguhnya ? Menurut 

berbagai pakar ilmu politik belum ! Menurut pakar-pakar ini yang 

kita hadapai sebagai masalah ke-5 di Indonesia adalah terjadinya 

“demokrasi yang berlandaskan money politics”.9 Para warga 

negara yang berhak memilih “dibayar untuk memenangkan seorang 

calon”. Suatu pelanggaran besar dalam masyarakat demokratik yang 

harus dapat secara bebas dan rahasia menyampaikan pilihannya 

tentang calon (-calon) yang akan mewakilinya di DPR/DPRD dan 

akan menjabat sebagai Presiden atau Kepala Daerah. Ini dapat kita 

namakan “demokrasi salah arah” atau “demokrasi acak-acakan”. 

Besarnya biaya untuk kampanye seorang calon dan sering perlunya 

dia “menyuap” para konstituennya telah mengakibatkan timbulnya 

sengketa Pemilu yang terus-menerus dan yang harus diselesaikan 

akhirnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). 

Masalah ke-6 adalah “penderitaan rakyat”

Tentu tidak perlu banyak uraian tentang hal ini – media massa 

sudah cukup memberitakan bagaimana setelah 68 tahun 

merdeka, rakyat masih melihat bagaimana para elite bangsa kita 
9 Money Politics ini adalah sebenarnya “menjual kursi DPR kepada calon-calon kaya-

uang”, tentu dengan nantinya meminta imbalan (favours) – uang itu kemudian dipakai 
“membeli-suara” para pemilih – dan beban utang para anggota DPR yang terpilih akan 
menjadi sumber korupsi dalam pengembaliannya.
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(pegawai tinggi pemerintahan kita – pejabat terhormat di DPR 

dan Mahkamah Agung RI – serta Pengusaha Besar dan Politikus/

Pimpinan Partai) hidup serba mewah, bukan karena kerja keras, 

tetapi karena “menyadap” Anggaran Negara yang harusnya dapat 

digunakan untuk kesejahteraan rakyat (pangan dan papan murah 

– pendidikan murah – kesehatan murah – lalu-lintas darat dan 

laut murah – urusan dengan aparat penegak hukum dan aparat 

pamong-praja tidak “diperas” ). Ini semua yang dijanjikan waktu 

rakyat akan “dibebaskan” dari penjajahan Hindia Belanda. Tetapi 

banyak rakyat yang menggrutu bahwa keadaan sekarang belum 

berubah – bedanya hanya bahwa “penjajah rakyat” ini adalah elite 

bangsa sendiri !10 

Masalah ke-7 adalah “kenaikan harga minyak di dunia”11 

Sumber daya minyak Indonesia diperkirakan sudah sangat 

berkurang (dibanding tahun 1980-an, 30 tahun lalu). Apalagi 

Indonesia sekarang harus mengimpor minyak dan harga minyak 

di dunia bertambah mahal, menyebabkan subsidi untuk menekan 

harga BBM di dalam negeri telah naik terus, mengakibatkan 

perlunya kebijakan yang tidak popular adalah menaikkan harga 

BBM subsidi dan melarang kendaraan pemerintah memakai 

BBM subsidi. Naiknya harga minyak di dunia ini ternyata sangat 

mempengaruhi perekonomian Indonesia, yang sedang menghadapi 

10 Masalah penderitaan dalam negeri (mahalnya sandang – pangan dan 
pengangguran) ditambah lagi dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 
luar negeri a.l ada -/+ 300 menghadapi hukuman mati.

11 Harga minyak dunia akhir-akhir ini naik lagi, karena adanya kekhawatiran 
terjadi operasi militer AS ke Suriah dan meyulut kerusuhan di Timur Tengah yang 
menyumbang sepertiga minyak mentah dunia.
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tekanan inflasi yang tinggi, subsidi BBM yang besar dan pelebaran 

deficit perdagangan minyak.12 

Keadaan Indonesia yang baik yang diharapkan

Dalam dua periode kepresidenan yang akan datang (2014-2019 

dan 2019-2024), maka diharapkan bahwa Indonesia yang “adil dan 

makmur” (Gemah Ripah Loh Jinawe) itu, akan mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut:

1) Bangsa Indonesia telah dapat membebaskan diri dari korupsi 

(dalam Indeks Persepsi Korupsi menjadi di atas dekat dengan 

Singapura) dan juga pengangguran menjadi sangat berkurang 

serta kita dapat menghindari bahaya narkoba yang meluas 

sekarang ini;

2) Terdapat kestabilan politik yang benar (murni), dalam arti 

bahwa partai (-partai) yang berkuasa dapat bekerja sama 

(bukan koalisi-semu) membangun iklim politik sehat dengan 

partai (-partai) oposisi (yang jelas berjuang untuk kepentingan 

rakyat);

3) Adanya jadwal waktu yang jelas dengan kemungkinan 

keberhasilan seperti berikut:

 3.1.  Tahun 2016 : terlihat tanda-tanda Indonesia akan “bebas” 

dari Korupsi dan Narkoba;

 3.2.  2017 : terlihat mulai adanya kesejahteraan, kemakmuran, 

serta pembangunan sarana, prasarana dan proyek-proyek 

12 Masalah ini diperparah dengan semakin terpuruknya nilai Rupiah terhadap 
Dolar AS (ke Rp 11.000+) sedanglan cadangan devisa Indonesia juga sudah menipis 
(akhir Juli 2013-hanya 92.6 Miliar Dolar AS).
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lainnya secara serentak di ke 33 Propinsi  negara kita;

 3.3.  2018 : terlihat Korupsi dan kejahatan Narkoba sudah 

sangat berkurang di Indonesia;

 3.4.  2019 : telah terlihat keberhasilan nyata pemerintah dalam 

mengurangi secara signifikan angka pengangguran; dan 

kemudian:  

 memasuki periode ke-2 dari Presiden RI yang sukses ini, maka 

antara lain terlihat:

3.5. 2022 : Indonesia dapat menganggap dirinya bebas dari 

“pengangguran” dalam arti semua orang yang mau 

bekerja untuk mendapat nafkah-hidup mempunyai 

pekerjaan yang berpenghasilan; dan

 3.6. 2024 : Pada akhir periode ke 2 Presiden Ri ini, maka 

Indonesia telah mencapai tujuan kemerdekaannya 

dari penjajahan Belanda, yaitu menjadi Bangsa yang 

“Adil-Makmur-Sejahtera-dan Sentosa” – sesuai cita-cita 

Konstitusi kita. 

Harapan para warganegara yang sekarang ada dengan umur 

berkepala 7, adalah bahwa keadaan seperti diharapkan ini ,dapatlah 

kiranya terjadi lebih cepat dari jadwal di atas – Mengapa begitu 

? Karena mereka mengharap masih dapat menyaksikan keadaan 

yang digambarkan di atas (tahun 2024 umur para Lansia ini sudah 

sekitar 85 tahun !). Kalau saja benar-benar dapat terjadi “reformasi 

moral” di Indonesia, maka mulai tahun 2016 “moral kita telah 

mulai bersemi menjadi Mutiara kebanggaan bangsa Indonesia”.13 
13 Seorang cendekiawan Jerman Schpenhauer dalam bukunya Aphhorismen 

zur Lebensweisheit, menulis (terjemahan SS) bahwa: “Kebanggaan yang paling murah 
adalah Kebanggaan Nasional”. Maksudnya adalah kita seharusnya dapat mencapai 
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Kendala-kendala yang perlu diperhatikan

Meskipun kami optimis dengan konsep “reformasi moral” yang 

harus dijalankan oleh Presiden RI yang akan datang, namun 

perlu kiranya diingatkan adanya dua kendala besar yang perlu 

diselesaikan oleh Presiden baru ini. 

Pertama, tentu adalah masalah korupsi yang sudah sangat 

“merajalela” di Indonesia; meskipun pemerintah telah berkali-

kali melalui pidato Presiden-presiden maupun pejabat-pejabatnya 

menyatakan akan memberantasnya “sampai ke-akar-akarnya” 

dan “tanpa pandang-bulu”, namun hasilnya masih amat sangat 

mengecewakan. Kekecewaan mayarakat (terutame para Lansia) 

adalah bahwa dalam 15 tahun kesempatan reformasi di Indonesia, 

korupsi “tidak juga dapat dibasmi”. Hal ini disebabkan oleh 

“kekhilafan (kesalahan yang tidak disadari) dari presiden-presiden 

yang lalu (terutama Presiden-presiden B. J. Habibie, Megawati, dan 

SBY) dalam membiarkan berkembangnya “model multi-partai”14 

berdasarkan UU No. 2/1999. Presiden Sukarno melalui Dekritnya 

5 Juli 1959 memilih model “sedikit partai politik” dan ini pula yang 

dilakukan oleh Presiden Suharto. Sistem multi-partai politik ini 

telah menjadi awal berkembangnya “korupsi” untuk atau demi 

partai politik ! 

Kedua adalah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang 

sudah didasarkan pada ”money politics”. Keinginan rakyat 

yang mempejuangkan dalam reformasi tahun 1998 perubahan 
kebanggaan yang paling murah ini dengan melakukan reformasi moral yang akan dapat 
menghilangkan korupsi dari Indonesia.

14 Dalam tahun 2014 ada 15 Partai Politik
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pemerintahan menjadi demokratis, adalah baik dan benar. Namun, 

pemerintahan Orde Baru selama 30 tahun (!968 – 1998) tidak 

mempersiapkan rakyat untuk hal itu. Keinginan yang sangat 

tanpa persiapan dan dengan sistem multi-partai politik dalam 

Era Reformasi15 telah mempengaruhi nilai-nilai para pemimpin 

dengan menghalalkan “kesempatan berkuasa” untuk melakukan 

korupsi demi-partai, untuk mendanai kebesaran partai dan untuk 

mempergunakan uang untuk mendapat suara (membeli suara 

– money politics). 

Jalan ke luar dari 7 Masalah yang di ajukan di atas

Bagi para Lansia (mereka yang berusia kepala 6 dan 7), yang 

melihat bahwa malapetaka yang akan dapat terjadi, karena “negara 

sudah dipinggir jurang”, maka jalan ke luar permasalahan ini 

haruslah “revolusioner” (tidak dalam arti kekerasan, tetapi dalam 

pemikirannya):

1. Pertama-tama perlu dilaksanakan reformasi moral – agar 

dampaknya segera dan membuat kejutan pada para koruptor, 

maka harus diterapkan hukuman mati bagi koruptor yang 

menimbulkan kerugian bagi negara Rp 1 Milyar atau lebih (US$ 

100 Ribu). Hukuman mati tersebut diancamkan tanpa alternatif 

(absolute penalty), sama seperti ancaman hukuman mati bagi 

pemilik narkoba (dengan jumlah minimal tertentu) seperti di 

15 Era Reformasi telah melupakan pandangan Herbert Spencer (dalam bukunya 
Of  Ethics): “Political changes should never be made after overcoming great resistance” – dalam 
pandangan makalah ini, perubahan ke demokrasi dengan multi-partai adalah suatu 
kekeliruan, begitu pula kebijakan de-sentralisasi pemerintahan – karena tanpa persiapan 
yang baik, maka menimbulkan maraknya korupsi.
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Singapura dan Malaysia. Hukuman mati ini harus diberlakukan 

juga untuk kejahatan narkoba (disamakan dengan di Singapura 

dan Malaysia), sehingga diharapkan bahwa dalam waktu dua 

periode Presiden yang akan datang (2014 – 2024) korupsi dan 

narkoba sudah jauh berkurang dibanding kenyataan sekarang 

(2009-2014). 

2. Pengeluaran bagi setiap proyek pembangunan yang 

mempergunakan APBN/D harus dilakukan secara on line 

– gagasan on line accounting diharapkan agar, pertama tidak 

mudah mengubah pembukuan dan kedua, agar dapat dimonitor 

dari jarak-jauh pada waktu yang sama. Dalam kemajuan 

teknologi informasi sekarang ini haruslah dapat dikembangkan 

suatu sistem pengawasan keuangan yang canggih dan mudah 

untuk mendeteksi adanya “kecurigaan” terjadi manipulasi 

oleh pejabat-pejabat yang mengelola keungan negara. Setiap 

kali terdapat kecurigaan adanya manipulasi, maka segera akan 

diterjunkan suatu tim khusus untuk memeriksa “on the spot”. 

3. Diperlukan dana sebesar 10. 000 Trilyun Rupiah (setara 

dengan US$ 1 Milyar - Disamping APBN Rutin Tahunan) 

untuk pembangunan di Indonesia selama 10 tahun (2 masa 

kepresidenan) – karena itu Presiden yang akan kita pilih nanti  

harus dapat membuktikan kemampuannya memperoleh 

dana ini. Dana yang besar ini janganlah dikumpulkan 

melalui negosiasi dengan pihak asing atau berupa pinjaman, 

tetapi harus merupakan dana yang direncanakan dan akan 

dipersiapkan (tentu dengan dasar berbagai kajian dan prediksi 
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ilmiah) oleh para ahli dan pendukung serta pemikir Calon-

calon Presiden yad, dengan memanfaatkan sumber-daya-alam 

Indonesia. Rencana yang matang sudah harus dipikirkan dan 

diperdebatkan diantara para Calon-Presiden dalam tahu 2014 

ini. Keperluan dana yang besar ini adalah untuk mendukung 

tercapainya “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembagunan 

Ekonomi Indonesia” (MP3EI yang dibentuk Mei 2011), yang saat 

ini tersendat-sendat pelaksanaannya. Lebih-lebih lagi dalam 

keadaan ekonomi Indonesia dewasa ini (dengan melemahnya 

rupiah dan naiknya harga minyak dunia). 

Kesimpulan

Persoalan utama di Indonesia sekarang ini adalah “masalah moral”, 

membangkitkan “kesadaran akan penyakit-moral pemimpin 

bangsa” adalah tugas utama Presiden yang akan datang. Orang 

bijak mengatakan “sebelum kita dapat menyembuhkan-diri dari 

suatu penyakit, perlu kesadaran dulu adanya penyakit itu pada 

kita”. Masyarakat Indonesia, para pemilih dalam PEMILU 2014 dan 

Pemilihan Langsung Presiden YAD, belum sepenuhnya percaya 

dan sadar bahwa “penyakit bangsa kita sebenarnya berada pada 

para pemimpinnya” (yang sering dianggap “putera-puteri terbaik 

bangsa”). Karena itu dalam kampanye yang akan diselenggarakan 

menjelang pemilihan anggota DPR maupun Presiden nanti, harus 

ditekankan pada perlunya para pemilih mendalami benar-benar 

bahwa calon yang dipilihnya harus mempunyai integritas dan 

berani menegakkan dan mempertegas hukum yang telah ada.16 
16 Ada ungkapan yang mengatakan (Evelyn Abbot): ”A democracy without a great 
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Kata bersayap (kata yang mengandung kiasan) dan semboyan 

untuk Pemilu 2014 adalah “Agar Negara Tidak Masuk Jurang – 

Maka Perlu Ada Reformasi Moral Di Indonesia !”17 

man is a dangerous form of democracy” – yang dimaksud disini adalah dia harus jujur-
bersih dari korupsi; harus berani tegas (dimana perlu mendorong hukuman berat 
kepada teman atau keluarga yang korupsi); berpihak dan memberi perhatian kepada 
penderitaan rakyat; adil dan bijaksana dalam membuat keputusan; sadar akan sifat 
masyarakat yang multi-kultural dan menghormatinya; mempuynyai pengalaman 
memimpin masyarakat (organisasi atau kota); berpendidikan (mengenal sopan santun 
dan bersedia terua belajar). 

17  Untuk mendukung optimisme  makalah perlu diingat pendapat Corneille 
(dalam bukunya Le Menteur), “On trouve bien souvent plus qu’on ne croit trouver” – Kita 
sering mendapat temuan yang lebih besar daripada yang kita sangka dan harapkan 
sebelumnya – Jadi optimislah ! Dan bagi mereka yang masih pesimistis ingat perkataan 
Horatius ; “Si quid novisti rectiius istis, candidus imperti; si non, his uter mecum – Kalau Anda 
mengetahui cara yang lebih baik, mohon dikemukakan; bila tidak dukung saya ! 
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MENGAPA 
KOMUNITAS HUKUM KITA 
APATIS ?

Pendahuluan

Judul di atas saya buat untuk menyatakan kekesalan saya pada 

komunitas hukum di Indonesia. Kekesalan ini disebabkan karena 

begitu banyak masalah hukum mendasar yang perlu diselesaikan, 

namun diabaikan karena sibuk dengan masalah-masalah kecil 

yang sering bersifat pribadi. Salah satu yang ingin saya tanggapi 

dalam makalah ini adalah lambatnya kita menyelesaikan Konsep 

Rancangan KUHPidana Nasional dan Konsep Rancangan KUHAP 

(baru) menjadi hukum positif di Indonesia.

Sekelumit sejarah tentang KUHPidana kita. 

Menurut saya KUHPidana yang sah berlaku adalah yang tertulis 

dalam bahasa Belanda (Wetbooek van Strafrecht Nederlands-Indie, 

S. 1915 No. 732), yang mulai berlaku tahun 1918. Mengapa begitu 

? Karena hingga sekarang tidak pernah diterbitkan terjemahan 

otentik (sah) dari KUHPid yang berbahasa Belanda tersebut ke 

bahasa Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, tahu 1980 pemerintah 

membentuk Tim Pengkajian yang dipimpin oleh Prof. Sudarto, SH 

dengan penasihat Prof. Oemar Senoadjie, SH. Tim menyelesaikan 
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tugasnya pada tahun 1993 dan Prof. Mardjono Reksodiputro yang 

memimpin Tim setelah wafatnya Prof. Sudarto (1986) didampingi 

oleh Kepala BPHN Dep. Kehakiman Prof. Sunaryati Hartono 

menyerahkan naskah akhir Konsep Rancangan KUHPid Nasional 

kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. Naskah ini kemudian 

diserahkan kepada Menteri Kehakiman Utoyo Usman, SH dan 

Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Prof. Bagir Manan yang 

berpendapat masih perlu melakukan penyempurnaan kembali. 

Dan sejak 1993 -2012/2013 naskah ini sudah berjalan 20 tahun dan 

kita masih tetap memakai KUHPid yang tidak sah teksnya (dengan 

4 terjemahan yang berbeda) dalam peradilan kita. Dan komunitas 

hukum tidak ada yang menegurnya (kecuali beberapa orang di 

universitas). 

Sekarang, sedikit sejarah tentang KUHAP kita.

Kalau untuk KUHPid/WVS saya memakai tahun 1915, maka untuk 

KUHAP kita harus mulai dengan IR (Inlandsch Reglement, 1926) yang 

kemudian diperbaharui menjadi HIR (Herziene Inlandsch Reglement, 

1941). Perubahan IR menjadi HIR adalah perjuangan sarjana-sarjana 

hukum Belanda yang mengkritik IR sebagai sangat represif. HIR lebih 

baik, tetapi sebenarnya belum pernah diterpakan (diajarkan) kepada 

Polisi dan Jaksa Hindia Belanda, karena tahun 1942 pemerintahan 

militer Jepang (dengan polisi militer Kempetai-nya) menguasai 

aparat penegak hukum kita. Jadi boleh saja kita mengkritik HIR, 

tetapi pelaksanaan KUHAP 1981 tidak lebih baik (malahan lebih 

buruk dari apa yan tersurat dan tersirat dalam HIR). Mengapa ?
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Perlu dipahami bahwa budaya kerja aparat hukum kita itu, tidak 

dipengaruhi oleh HIR (yang ingin memperbaiki IR), tetapi oleh 

budaya kerja IR (yang sangat represif/colonial) dan ditambah 

budaya kerja Kempetai (polisi militer Jepang). Budaya kerja tidak 

mudah diubah, karena itu usaha KUHAP 1981 mengubah sikap 

alat penegak hukum terhadap tersangka dan terdakwa tidak terlalu 

berhasil,karena “budaya kerja” represif dengan “biaya siluman” 

adalah warisan kita dari IR (bukan dari HIR) dan Kempetai. 

Pembaruan yang perlu dan segera

Tentunya apa yang perlu mendapat prioritas adalah subyektif. 

Namun yang perlu kita sadari sebagai Pemimpin yang ingin 

mengubah “budaya kerja” di Sistem Peradilan Pidana (SPP) kita, 

adalah bahwa peraturan/undang-undang tidak akan mungkin 

mengubah perilaku alat penegak hukum kita. Pendapat seorang 

hakim Belanda yang kemudian menjadi Menteri Kehakiman 

dan gurubesar (pada jaman kolonial Hindia Belanda) patut kita 

cermati dengan baik. Ujarnya : “Beri saya anak-buah alat penegak 

hukum yang jujur dan beradab, maka dengan peraturan yang 

buruk sekalipun saya dapat menciptakan suasana keadilan 

(rechtsvaardig sfeer)”. Secara a contrario saya menyimpulkan bahwa 

bagaimanapun baiknya peraturan itu (dalam hal ini KUHPid dan 

KUHAP yang akan datang), tanpa perubahn dalam budaya-kerja 

organisasi Kepolisian – Kejaksaan – Mahkamah Agung – Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan – dan Advokat/Notaris/PPAT, maka 

anggota semua organisasi ini akan tetap represif dan koruptif. Jadi 



1��

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

yang menjadi proritas adalah mengubah budaya kerja (yaitu a.l. 

sikap profesional pada tugasnya) !

Apa lagi yang dapat jadi prioritas ?

Menurut saya sistem pemidanaan (straf stelsel) yang manusiawi 

dalam KUHPid yad – boleh ada pidana mati, tetapi sangat terbatas 

dan ada cara pengampunan – pidana penjara dicantumkan sedikit 

mungkin (lembaga pemasyarakatan kita gagal total !) – pada 

kejahatan harta benda pidana penjara dapat diganti dengan denda 

– untuk orang miskin denda dapat dicicil, dll. Konsep RKUPid 

Nasional 1993 telah memperhatikan hal-hal ini, misalnya tentang 

pidana mati, pidana denda, pedoman pemidanaan, perbedaan 

pidana untuk orang dewasa dengan untuk anak-anak (Beijing Rules), 

adanya pidana minimum khusus disamping pidana minimum 

umum (penjara1 hari). 

Bagaimana dengan KUHAP yad ? Kalau budaya kerja organisasi 

yang jujur dan beradab (honest and civilized) sudah dapat diciptakan, 

maka yang diperlukan adalah sistem kolaborasi yang menciptakan 

sinergi antar unsur-unsur SPP. SPP Jepang (the Criminal Justice 

of Japan) mengibaratkan kerja antar Polisi-JPU-Hakim-LP-dan 

Advokat, adalah sebagai roda-roda kecil dalam arloji, yang saling 

berkolaborasi menciptakan sinergi “penunjukan waktu yang selalu 

tepat”. Inilah yang dikenal sebagai “integrated criminal justice system” 

– tidak saling bersaing untuk “kekuasaan”. (mr-.)
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AMBIVALENSI DAN 
KETIDAKPASTIAN HUKUM

Pendahuluan

Tulisan ini dimaksudkan untuk mmenuhi permintaan Panitia dalam 

rangka HUT Djokosoetono Research Center (DRC) 5 Desember 2012, 

sekaligus memperingati wafatnya Dekan Prof. Dr. Syafri Nugraha, 

SH beberapa waktu lalu.

Saya tidak mengenal Almarhum secara mendalam, tetapi sebagai 

alumnus (1961) dan mantan Dekan (1984 – 1990) FHUI, saya 

kagum atas dedikasi beliau dalam membangun suasana belajar 

dan mengajar di kampus FHUI di Rawamangun dan di Salemba (di 

mana saya mengajar di Program Pascasarjana FHUI). Seingat saya 

beliau mengajar Hukum Administrasi Negara bersama Prof. Dr. 

Bhenyamin Husein dan memperdalam pengetahuannya di Belanda 

sehingga mendapat gelar doktor. Semoga Almarhum mendapat 

tempat mulia di sisi Allah SWT – Amiin – YRA.

Dalam rangka HUT DRC, saya ingin menyumbang beberapa catatan 

sementara saya tentang suatu permasalahan hukum yang menarik 

untuk disimak dan mungkin diteliti lebih lanjut, maknanya untuk 

pembentukan hukum pidana nasional di Indonesia. Saya ingin 

menyampaikan selamat HUT pada DRC, sebuah pusat penelitian 

hukum yang ingin mengabadikan dekan fakultas hukum UI yang 
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pertama (Prof Djokosoetono,SH 1950 – 1962) yang patungnya dapat 

dilihat di muka gedung FHUI di Kampus Depok.

Apa permasalahan hukumnya ?

Seperti dapat kita lihat bersama dari siaran media pers, maka saat 

ini ada ambivalensi dalam kita memandang pidana mati. Pada 

satu pihak ada pendapat bahwa, kalaupun pidana mati masih akan 

diterapkan di Indonesia, pidana ini merupakan “pidana khusus”1 

Kekhususan pidana mati ini adalah, bahwa tempatnya bukan lagi 

sebagai pidana pokok yang paling berat dan bahwa penerapannya 

akan dilakukan secara sangat hati-hati dan hanya pada kejahatan 

yang mengancam keselamatan Negara (seperti Terorisme dan 

Pemberontakan Bersenjata) atau dengan telah memberi kesempatan 

yang cukup bagi terpidana yang melakukan kejahatan yang 

sangat meresahkan masyarakat untuk memohon pengampunan 

atas perbuatannya kepada Presiden. Sesuai konstitusi kita, maka 

Presiden mendapat hak prerogatif untuk memberi pengampunan/

grasi kepada seorang terpidana. Pendapat di atas adalah juga 

pendapat saya sebagai warganegara dan sebagai akademisi. 

Ambivalensi yang saya maksud adalah pendapat bahwa grasi yang 

diberikan oleh Presiden kepada seorang warganegara Indonesia 

terpidana kejahatan narkoba yang dipidana mati oleh pengadilan 

kita, ditentang dan menjadi polemik yang berkepanjangan dalam 

1 Lihat Konsep Rancangan KUHP Nasonal yang pernah diserahkan kepada 
Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH, pada akhir masa jabatan beliau Maret 1993.Untuk 
diserahkan kepada Menteri Kehakiman berikutnya Oetojo Oesman, SH, dengan Dirjen 
Hukum dan Perundang-undangan Prof. Dr. Bagir Manan, SH
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masyarakat, termasuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi2.Tetapi 

ambivalensi yang berbeda lagi, juga terlihat dengan kerasnya protes 

masyarakat terhadap warganegara Indonesia yang di pidana mati 

di luar negeri. Mereka menginginkan bahwa pemerintah Indonesia 

berusaha keras untuk meminta pengampunan secara hukum 

(grasi) dari pemerintah negara yang bersangkutan.Pada satu pihak 

menentang grasi yang diberikan oleh presiden kita, tetapi di pihak 

lain meminta kepala negara asing memberi grasi untuk orang 

Indonesia yang dipidana mati oleh pengadilan asing. Ambivalensi 

ini terlihat juga di media massa dan dipergunakan para pejabat/

politisi untuk menarik perhatian diri (pencitraan) menjelang Pemilu 

2014.

 

Beberapa pertanyaan hukum

1) Bagaimana kedudukan hukum pidana mati di Indonesia ?

2) Bagaimana kedudukan hak prerogatif Presiden dalam memberi 

Grasi ?

3) Apabila pidana mati adalah bagian dari hukum positif kita, 

bagaimana sebaiknya: ancaman pidana mati – sebagai alternatif 

dengan pidana lain ataukah tanpa alternatif ?

Kedudukan hukum pidana mati

Hukum positif Indonesia masih menerima pidana mati itu dalam 

peraturan perundangan-undangan kita. Konsep Rancangan KUHP 

2 Hal ini menarik karena dapat ditafsirkan bahwa Ketua MK ataupun lembaga MK 
menyangsikan hak prerogatif ini, yang diberikan oleh Pasal 14 UUD kita.
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pun (setahu saya konsep versi tahun 2008 ) masih menjadikan 

pidana mati sebagai pidana khusus. Namun, bila kita melihat 

kepada UUD/Konstitusi kita, maka dapat ditafsirkan bahwa pidana 

mati itu bertentangan dengan konstitusi.3 Usaha untuk memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi kita, menyatakan pidana mati itu 

bertentangan dengan konstitusi pernah ditolak.4 

Debat hukum tentang pidana mati ini tidak hanya ada di Indonesia, 

tetap diseluruh dunia. Pada satu pihak dikatakan bahwa pidana 

ini bertentangan dengan asas hak asasi manusia yang melindungi 

jiwa manusia. Akan tetapi dikatakan pula, bahwa pidana ini masih 

diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap ancaman 

kejahatan yang sangat serius atau keji, Jalan tengah yang biasa 

diambil adalah tetap mempertahankan pidana mati dalam hukum 

positif, namun hampir tidak pernah menjatuhkan putusan pidana 

mati atau kalaupun terjadi memberi terpidana grasi.

Alasan-alasan untuk tetap mempertahankan pidana mati adalah 

antara lain sebagai berikut : dikatakan bahwa kejahatan dapat 

dicegah maupun dikurangi dalam masyarakat, hanya dengan 

pidana yang berat (a.l pidana mati). Untuk kejahatan narkoba dan 

pembunuhan contohnya adalah negara tetangga kita Singapura dan 

Malaysia. Malahan untuk kejahatan narkoba mereka mengancam 

pidana mati tanpa alternatif (mandatory death penalty). Pendekatan 
3 Lihat pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya; dan pasal 28I: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, … adalah hak asasi 
manisia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

4 Terkait uasah kita menyelamatkan orang Indonesia dari pidana mati di 
Malaysia, ingat bagaimana tahun 1995 timbul ketegangan diplomatik antara Filipina 
dengan Singapura, karena eksekusi pidana mati seorang pekerja-migran Filipina Flor 
Contemplacion, yang dipidana karena pembunuhan.
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seperti ini adalah memang pandangan mashab klasik, yang 

berasumsi bahwa manusia itu “bebas dalam memilih” (melakukan 

kejahatan atau tidak) dan “bersifat hedonis” (akan menolak kejahatan 

dengan ancaman pidana berat/mati).5 Pendapat yang mirip 

mengatakan “apa artinya menghukum mati beberapa orang, untuk 

menyelamatkan ribuan orang menjadi korban”.Suatu problema 

moral yang dilematis. Dan dari segi hukum sering dikatakan bahwa 

“isyu pidana mati (sebagai isyu HAM) adalah isyu kedaulatan 

hukum masing-masing negara, dan harus diserahkan kepada setiap 

pemerintahan negara untuk mencari keseimbangan antara hak-hak 

individu yang bersaing dengan hak-hak kolektivitas”. Pada saat 

ini tidak ada konsensus internasional tentang apakah pidana mati 

harus dihapus selamanya. 

Penelitian yang menarik untuk DRC adalah mempertanyakan 

ambivalensi masyarakat Indonesia tentang pidana-mati ini, dan 

bagaimana sikap komunitas hukum kita? Dengan masih banyaknya 

pra-sangka dan kecurigaan terhadap kejujuran sistem peradilan 

pidana kita6, apakah kita dapat diyakinkan terhadap usaha SPP 

Terpadu untuk meminimalisasi “peradilan sesat” (miscarriage of 

justice)? Mengapa organisasi profesi hukum tidak tertarik untuk 

membicarakan hal ini ? Bagaimana “hati-nurani” kita?

5 Dua mashab lain yang menentang adalah Mashab Positivis (ada banyak faktor 
eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia) dan Mashab Kritis (apa yang 
merupakan kejahatan yang perlu pidana berat, tergantung pada siapa yang berkuasa 
dan merasa kepentingannya terancam). Baik Singapura maupun Malaysia tidak dapat 
membuktikan bahwa kejahatan narkoba di masyarakat mereka berkurang.

6 Terutama dalam hal penangkapan dan penahanan serta pencarian alat bukti, 
biasanya pada tersangka “street crimes”, sering banyak terjadi manipulasi yang sering 
berujung kepada pemerasan tersangka dan keluarganya. Tahap pra ad-yudikasi, ad-
yudikasi dan purna ad-yudikasi SPP Indonesia masih mengandung banyak masalah.
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Tentang hak prerogatif Presiden 

Dalam Undang-undang No 5/2010 (yang merubah UU No 

22/2002) tentang Grasi, dikatakan bahwa Presiden memberikan 

pengampunan ini untuk “menegakkan keadilan hakiki dan hak 

asasi manusia”. Kewenangan dalan undang-undang ini berasal dari 

Konstitusi kita pasal 14 yang menyatakan: (1) Presiden memberi grasi 

dan rehabilitasi dengan memperhatikan Mahkamah Agung. Menurut saya 

dalam pengertian “menegakkan keadilan dan HAM” terkandung 

pula pemahaman bahwa apabila pengadilan menjatuhkan pidana-

mati, maka hal ini belum dapat dieksekusi sebelum Presiden diberi 

kesempatan untuk memberi pengampunan. Inilah yan dinamakan 

hak prerogatif dari seorang Kepala Negara7. Hak semacam ini ada 

di semua negara demokratis serta dapat dibedakan antara Pardon 

dan Clemency (kejahatan dimaafkan dan pidana dibatalkan) – serta 

Commutation dan Remission (mengurangi pidana, tanpa menghapus 

sifat jahat perbuatannya). Sedangkan Reprieve adalah penangguhan 

hukuman, biasanya pidana-mati, karena sedang menunggu 

keputusan grasi. Kesempatan Presiden memberi grasi adalah 

wewenang konstitusional, sehingga sangat mengherankan bahwa 

wewenang ini ditentang (a.l oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan 

juga Anggota Legislatif), malah ada ahli hukum tatanegara yang 

beranggapan bahwa sebaiknya Presiden membatalkan putusan 

pemberian grasi ini. Dapatkah ? Semua ini membingungkan 

perkembangan hukum di Indonesia. Bagaimana pengertian kita 

7 Pasal serupa adalah juga pasal 107 (1) UUDasar Sementara RI dan pasal 160 (1) 
Konstitusi RIS. Dalam sejarah pengertian prerogative orders di Inggris, dikatakan: “they 
were originally the means whereby Sovereigns controlled the operation of their officials … and to 
such people that powers are delegated”.
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tentang kepastian hukum?8 

Adalah menarik bilamana DRC mau melaksanakan penelitian 

tentang hal ini ! Apa artinya fakta sejarah kita bahwa hak prerogatif 

Presiden memberi grasi ini telah dicantumkan dalam ke-4 konstitusi 

kita: UUD 1945, Konstitusi RIS 1950, UUDasar Sementara 1950 (-

1959) dan UUD 1945 dengan Perubahan Ke-1 (1999), Ke-2 (2000), Ke-

3 (2001) dan Ke-4 (2002). Apakah hak prerogatif ini dapat “digugat” 

(dilawan secara politik dan/atau hukum) ? Dapatkah seorang 

Hakim (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan 

Tinggi/Negeri) memberi komentar atas suatu kebijakan hukum 

oleh Kepala Negara yang wewenangnya diberikan oleh konstitusi 

? Apa implikasi komentar semacam ini? Bagaimanakah akibatnya 

pada kepastian hukum ? 

Ancaman pidana mati – wajib (mandatory) ataukah alternatif? 

Di Singapura dan Malaysia seseorang yang ketahuan menguasai 

(found in possession of) lebih dari sejumlah tertentu narkoba ataupun 

memproduksi (manufacturing) narkoba, wajib dipidana mati (receives 

a mandatory death sentence). Di Indonesia ancaman pidana mati selalu 

dicantumkan dengan alternatif, misalnya pidana penjara seumur 

hidup ataupun penjara 15 tahun. Namun, di Indonesia kita juga 

mengenal pidana minimum-khusus untuk beberapa tindak pidana 

tertentu, disamping adanya pidana minimum-umum satu hari.

8 Ingat dan pertimbangkan juga JPU yang merasa berhak mengajukan Kasasi atas 
keputusan bebas terdakwa, karena KUHAP tidak mencantumkan larangan. Mengajukan 
PK berkali-kali oleh Terpidana dan JPU, serta pengajuan bersamaan PK dan Grasi oleh 
Terpidana/Advokatnya.
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Umumnya pidana mati diancamkam untuk kejahatan yang 

dianggap sebagai sangat serius, baik perbuatannya ataupun 

akibatnya. Perbuatan membunuh manusia dengan berencana, 

mencoba membunuh Kepala Negara, melakukan pengkhianatan 

(treason), termasuk kategori perbuatan serius yang di banyak negara 

diancam pidana mati. Dalam hal tindak pidana yang terkait dengan 

narkoba, maka pada dasarnya pidana mati diancam untuk para 

pemasok (supplier) dan para penggedar (distributor), sedangkan 

para pengguna/mereka yang “kecanduan” diancam pidana 

penjara tertentu atau pidana kewajiban untuk mengikuti program 

rehabilitasi/pengobatan melepas “kecanduan”. Di Indonesia 

belum pernah ada “pemasok atau penggedar besar” yang dibawa 

ke Pengadilan. Seperti juga pada judi dan manipulasi pajak “bos-

besar” dan “penyandang-dana” selalu diluar jangkauan aparat 

penegak hukum kita.

Seorang hakim dapat dikatakan menjalankan tiga macam peranan, 

yaitu: menegakkan norma (dengan menafsirkan keadilan), membuat 

hukum (dengan mengubah penafsiran lama ke arah pembaruan) 

dan menjadi administrator (dengan mengawasi dijalankannya 

putusannya). Kadang-kadang dia dipaksa juga berperan sebagai 

politikus (dengan mengikuti keinginan publik sewaktu-waktu).

Mengenai hal yang terakhir ini (opini publik), seorang sarjana 

hukum Belanda M.P Vrij mengajukan teori subsosialnya tentang 

akibat suatu kejahatan, yang berpengaruh pada politik pemidanaan, 

yaitu: 1) dorongan mengulangi dari pelaku (misalnya, pelaku kejahatan 

narkoba), 2) rasa tidak puas korban (misalnya, publik), 3) keinginan 

meniru oleh pihak ketiga (misalnya, pelaku potensial), dan 4) rasa 
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kecewa pihak keempat (misalnya, keluarga korban dan keluarga pelaku). 

Adapun fungsi penghukuman adalah mengatasi kemungkinan 

terjadi gejolak sosial akibat tindak pidana tersebut.9 Apakah pidana 

mati solusinya ? 

Politik kriminal (criminal policy) di Indonesia tidak mengenal ancaman 

pidana mutlak, pidana tanpa alternatif (mandatory punishment). 

Konsep Rancangan KUHPidana yang diserahkan kepada 

Pemerintah tahun 1993,malahan menganjurkan agar diperbanyak 

pidana dengan alternatif, terutama alternatif denda, karena adalah 

“rahasia-umum” bahwa konsep pemasyarakatan narapidana di 

Indonesia telah lama gagal. Lembaga yang dimaksudkan untuk 

membina narapidana kembali ke masyarakat sebagai warga yang 

akan taat hukum, telah berubah menjadi lembaga yang memberi 

pengalaman penderitaan-pahit bagi narapidana dan keluarganya 

(terutama bagi mereka dari kalangan ekonomi lemah, dengan 

banyaknya “biaya-siluman” yang harus disediakan) serta menjadi 

“sekolah tinggi kejahatan”, bagi para pemula. 

Dengan ancang-ancang pendekatan di atas ini, apakah DRC tidak 

tertarik untuk mengkaji sistem pemidanaan di Indonesia dewasa 

ini dengan membandingkannya dengan sistem yang disarankan 

oleh Konsep Rancangan KUHPidana versi ke-1 (asli – 1993) ? Suatu 

sistem hukum pidana materiil dan formil (substantive and procedural 

criminal law) suatu negara hanyalah dapat dianggap efektif 

mencapai sasarannya, kalau sistem pemidanaannya dianggap adil 

dan beradab serta didukung oleh masyarakat negara tersebut. 
9 Lihat Mardjono Reksodiputro, 2009, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Jakarta:

KHN, hal. 5-7
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Penutup

Pada akhir karangan ini saya ingin juga menyampaikan sedikit 
sejarah tentang Prof Djokosotoeno yang saya kenal semasa saya 
menjadi mahasiswa. Sungguh sangat cocok untuk menamakan 
suatu lembaga peneilitian dan pengkajian hukum dengan nama 
“Djokosoetono”. Saya mengikuti perkuliahan beliau sejak masuk 
Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat (FH-IPK) 
UI tahun 1955, yaitu untuk matakuliah: Ilmu Negara, Hukum 
Tatanegara, dan Filsafat Hukum (saya lulus tahun 1961). Kesan saya, 
banyak sekali bahan bacaan asing yang beliau sampaikan, dalam 
kuliah maupun ujian lisan, sambil mengkritik dan mengkomentari 
suasana ketatanegaraan kita pada tahun-tahun itu. Sayangnya 
beliau tidak pernah menuliskan pemikiran beliau. Lulus tahun 
1938 dari Rechtshogeschool (RH) di Batavia dan kemudian diangkat 
menjadi Asisten (1938-1942), menandakan beliau memang lulusan 
pilihan RH.10 Pengabdiannya pada ilmu hukum tercatat a.l sebagai 
dekan FH-IPK pertama (1950-1958) dengan Panitera Prof. Dr. mr. 
Hazairin, dan kemudian (1958-1962) dengan Wakil Dekan Prof. mr. 
Soebekti dan Panitera Prof. mr. Soejono Hadinoto Joedonegoro. 
Asisten didikan beliau yang terkenal adalah antara lain Prof. Padmo 
Wahjono, SH, Prof. Dr. Ismail Suny, SH dan Prof. Dr. Harun Al 
Rasid, SH. Semoga DRC dengan tenaga muda pilihan sekarang ini, 
dapat meneruskan cita-cita Prof. Djokosoetono untuk memajukan 
ilmu hukum di Indonesia. 

Tulisan untuk HUT DRC FHUI 5 Des 2012

10 Lihat A.W.H. Massier,2003, Van Recht naar Hukum-Indonesische juristen 
en hun taal 1915-2000, Disertasi Doktor di Universiteit Leiden, 11 September 2003, 
hal.125,152,156-157,164,180.
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MENYELARASKAN 
PENDIDIKAN TINGGI 
HUKUM INDONESIA
DENGAN ARAH PEMBANGUNAN

Pendahuluan

Tulisan ini hanya merupakan suatu refleksi tentang pendidikan 

tinggi hukum di Indonesia oleh seorang yang satu-setengah 

kakinya masih berada di dunia pendidikan hukum, dan setengah 

kakinya mulai meninggalkan dunia profesi hukum. Mulai tahun 

1959 (dua tahun sebelum lulus SH tahun 1961) sampai sekarang, 

saya bekerja sebagai dosen universitas dan mulai 1970 (tiga tahun 

setelah kembali studi di Amerika Serikat) saja bekerja pada kantor 

hukum (sekarang tidak aktif). Mudah-mudahan tulisan ini masih 

ada manfaatnya.

Kecuali sebagai dosen tetap dan menjabat dekan fakultas hukum 

UI (1984-1990), saya juga turut memimpin Konsorsium Ilmu 

Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1990-2003) 

dan a.l membangun dan memimpin Program Kajian Magister Ilmu 

Kepolisian UI (1996-2006). Sekarang saya menjadi sekretaris Komisi 

Hukum Nasional R.I. Pengalaman ini juga pasti mewarnai ulasan 

saya di bawah ini.   
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Kritik Kepada Pendidikan Tinggi Hukum Kita

Sejak saya mahasiswa (1955-1961) kritik pedas selalu diajukan 

bahwa sarjana hukum kita tidak “siap-kerja” (malah yang lebih keras 

mengatakan “useless”- tidak “siap-pakai”). Apa yang dimaksud oleh 

para pemberi kritik ini? Menurut saya hal ini menunjukan bahwa 

pendidikan tinggi hukum kita menghasilkan seorang “generalist”, 

padahal pasar meminta seorang “specialist”. Apakah ini salah ? 

Tetapi diujung yang lain hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

dan kemahiran sarjana hukum kita tidak memenuhi persyaratan 

pasar-kerja. Kesenjangan dengan pasar-kerja inilah yang kemudian 

ingin diperbaiki melalui atau dengan slogan “link and match” (konsep 

Menteri Pendidikan RI Daud Jusuf awal tahun 1980-an ).

Kedua kritik itu beda dalam dimensi dan solusinya.Yang pertama, 

seorang “generalist”, adalah memang tujuan pendidikan “umum” 

seorang sarjana hukum, dia harus menguasai dasar-dasar ilmu 

hukum, asas-asas hukum yang utama untuk menopang cara 

berpikir seorang sarjana hukum, cara menemukan hukum dalam 

berbagai bahan pustaka, yurisprudensi dan peraturan, serta 

mampu menyusun argumentasi dengan logika hukum dalam 

bahasa Indonesia yang baik. Pekerjaan yang harus dapat ditujunya 

adalah menjadi seorang hakim atau seorang advokat yang handal.. 

Perbandingannya adalah seperti juga seorang sarjana kedokteran, 

untuk menjadi dokter umum di rumah sakit atau praktek dokter 

umum.

Yang lebih sulit adalah memahami keinginan pasar kerja tentang 

“link and match”. Dalam bahasa ekonomi yang mendominasi pasar-
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kerja, maka yang digambarkan adalah seorang sarjana hukum 

yang memahami dunia bisnis dan industri.Tetapi ini bukan 

spesialisasi,karena tanpa penguasaan sebagai “generalist”, mustahil 

kita memperoleh seorang “specialist” yang baik. Bagaimana 

mungkin mendidik seorang dokter spesialis-bedah atau spesialis-

THT, tanpa  melalui pendidikan dokter umum. Jadi apa sebenarnya 

yang diinginkan pasar-kerja ? Dan bagaimana kita menghadapinya 

? Itulah pertanyaan yang harus diajukan setiap dekan fakultas 

hukum sebelum memulai tugasnya yang berat mempersiapkan 

lulusannya untuk pasar-kerja terkini.

Menurut saya, yang dikritik pasar-kerja adalah sarjana hukum 

yang tidak menguasai ilmu hukum dalam melakukan tugasnya 

di masyarakat.Dia tidak memahami dengan baik asas-asas hukum 

(seperti seorang dokter yang tidak menguasai anatomi manusia) dan 

tidak memakai penalaran-hukum dalam “membedah” suatu kasus 

(seperti dokter yang mencoba memahami suatu keluhan pasiennya 

tanpa melalui ilmu kedokterannya).Solusinya semua adalah pada 

pengetahuan pengantar tentang asas-asas hukum dan cara bekerja 

melalui penalaran-hukum (legal reasoning) yang diberikan secara 

mendalam hingga harus benar-benar dikuasai mahasiswa, sebelum 

boleh melanjutkan ke matakuliah yang khusus. Disamping itu para 

mahasiswa harus dilatih “kemahiran hukum” (legal skills), baik 

dalam tulisan maupun lisan, tetapi terutama dalam cara berpikir 

dengan nalar-hukum.        
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Tujuan Pendidikan Hukum:Akademisi atau Profesi?

Perlukah kita membandingkan pendidikan hukum kita yang 

mengakar ke model Belanda dengan pendidikan hukum di 

Amerika Serikat? Di Amerika Serikat (AS) law schools dikategorikan 

sebagai professional schools sama dengan medical schools. Ada 

kecenderungan sarjana hukum kita lulusan pendidikan di AS untuk 

menghendaki hal ini terjadi di Indonesia. Sering dikatakan bahwa 

pendidikan hukum di Indonesia terlalu “akademik”. Menanggapi 

hal ini, saya selalu mengatakan bahwa fakultas hukum di AS juga 

tetap menjalankan program “akademik” dan tidak sebagai pendapat 

mereka, mengkhususkan pada program “profesi”.

Memang dikatakan oleh American Bar Association agar fakultas 

hukumnya “prepares its students for admission to the bar and 

effective responsible participation in the legal profession”, tetapi dalam 

penjelasannya dikatakan pula agar menjaga secara ketat “its 

academic program”. Sebagian besar lulusannya akan bekerja dalam 

profesi hukum: di pengadilan, kejaksaan dan sebagai advokat atau 

in-house lawyer suatu korporasi.

Di Belanda, juridische faculteit tidak pernah dinamakan professional 

school, tetapi sama seperti di AS dan Indonesia lulusannya juga 

akan bekerja dalam profesi hukum, meskipun pendidikannya 

dikategorikan sebagai program akademik. Jadi model Belanda yang 

kita acu juga baik, tidak kalah dengan model AS.

Karena itu,menurut saya tidak keliru konsep kurikulum nasional 

untuk fakultas hukum kita tahun 1993/1994, yang menyatakan 
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bahwa programnya adalah “program akademik”, tetapi diberi 

pendekatan “profesi” melalui pendidikan dan latihan profesi 

kemahiran hukum (legal professional skills program), yaitu melalui 

konsep “laboratorium-hukum” yang dianjurkan ada pada setiap 

fakultas hukum. Tetapi sayangnya tidak diikuti dengan baik,juga 

oleh fakultas hukum pembina,karena adanya resistensi dari dosen-

dosen senior.   

Pendidikan Hukum Kita Harus Menunjang Pembangunan

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, tentu 

mengharapkan bahwa lulusan pendidikan tinggi hukumnya 

harus dapat menyumbang pada perkembangan pembangunan. 

Pendekatan umum sekarang adalah bahwa sistem hukum dan 

peradilan kita adalah penting bukan saja untuk menjamin keamanan 

dan keadilan bagi warga masyarakat, tetapi juga teramat penting 

bagi perkembangan ekonomi bangsa. Kita mengharapkan suatu 

sistem hukum yang efisien, yang dapat dipercaya integritasnya serta 

mampu memberi keadilan. Ini tentunya tidak saja penting untuk 

warga negara, tetapi juga penting untuk memberi kepercayaan 

kepada para pebisnis luar negeri, terutama para investor asing.

Disamping itu, jangan lupa pula bahwa kita harus menyempurna-

kan bagian-bagian tertentu dari sistem hukum kita agar dapat 

memenuhi persyaratan cross-border trade. Sejumlah rencana 

ASEAN, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), maupun Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC), harus dimanfaatkan untuk 

menyempurnakan kurikulum fakultas hukum, agar lulusannya 
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dapat bersaing di pasar kerja internasional. Jangan dilupakan pula 

kewajiban-kewajiban kita dibawah ketentuan-ketentuan World 

Trade Organisation (WTO) dalam perdagangan internasional yang 

harus dipahami oleh lulusan kita.

Singkatnya, kalau pendidikan tinggi hukum kita ingin menunjang 

pembangunan, maka para lulusan kita harus disiapkan untuk turut 

serta membangun suatu sistem hukum yang kuat, yang menunjang 

pemerintahan yang demokratis dan transparan, serta membantu 

diwujudkannya good corporate governance di perusahaan-perusahaan 

pemerintah dan swasta.

Dalam rangka WTO Indonesia, cepat atau lambat, mau atau tidak-

mau, harus membuka dirinya terhadap bekerjanya tenaga-tenaga 

professional asing di Indonesia.Kita tidak boleh takut dan menutup 

diri, yang harus diikhtiarkan adalah agar lulusan fakultas hukum 

kita siap menjadi tenaga profesional yang tidak kalah dengan tenaga-

tenaga asing, tidak saja pengetahuannya tentang hukum Indonesia, 

tetapi juga dalam adu argumentasi dalam forum perundingan 

(negosiasi) internasional. 

Sarjana Hukum Yang Membawa Keadilan

Apakah yang lebih penting SH yang jujur dan bermoral yang 

membawa kedamaian dan keadilan ataukah SH yang pandai, licin 

dan lihay yang menjamin kemenangan bagi yang diwakilinya?1  

Polarisasi pendapat ini, tidak akan mudah selesai diperdebatkan. 
1 Pertanyaan retorik in hanya bermaksud untuk mempertajam polarisasi pendapat 

yang sering dapat ditafsirkan dari diskusi-diskusi tentang tujuan pendidikan hukum 
dan kualitas hasilnya.
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Seperti juga pada profesi polisi, masyarakat akan selalu bersikap 

ambivalen – pada peristiwa kita menjadi korban kejahatan, kita akan 

mencari bantuan polisi, tetapi pada waktu kita merasa melanggar 

hukum lalu-lintas, kita tidak suka pada polisi.

Sikap ambivalen ini juga dapat kita lihat pada pernyataan berbagai 

kalangan (termasuk tokoh-tokoh hukum) di media massa, pada 

satu pihak mereka mendambakan para sarjana hukum, hakim, 

jaksa/penuntut umum dan advokat, selalu berperilaku adil dan 

berintegritas, namun dalam hal terkait perkaranya sendiri atau yang 

diwakilinya, maka SH yang “street wise” yang jadi idolanya. Memang 

begitulah kenyataan empiri yang dihadapi dalam masyarakat kita.

Apa arti “streetwise” ? Tidak lain daripada “tahu jalan” di kantor-

kantor penegak-hukum” – licin dan lihay menghadapi lawan dan 

rintangan hukum ataupun non-hukum.

Apa moral pendapat saya ini ? Kita harus memahami bahwa 

banyak retorika diucapkan juga oleh idola tokoh-tokoh hukum 

kita.Yang menjadi prinsip dan pedoman saya adalah, bahwa kita 

mengikuti saja bagaimana “moral hati-nurani (mata-hati) kita” (our 

moral conscience). Tentunya kita juga dipedomani oleh etika profesi 

hukum kita.Sayangnya di Indonesia kita baru sampai pada retorika 

tentang sanksi-disiplin pada pelanggaran etika-profesi.

Kemahiran Yang Harus Dipunyai

Senjata utama SH adalah kemampuan berbahasa Indonesia, tulisan 

dan lisan. Kemampuan menyampaikan pendapat secara logis dan 
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argumentatif, artinya berpikir seperti seorang sarjana hukum. 

Dalam pemikiran seperti ini,maka Konsorsium Ilmu Hukum 

menganjurkan fakultas hukum melakukan “pendidikan dan latihan 

kemahiran hukum” (legal skills training)

sebagai matakuliah wajib dengan 6 SKS. Untuk hal itu disarankan 

adanya Laboratorium Hukum di setiap fakultas hukum. Melalui lab-

hukum ini ingin dituju cita-cita memberi sifat professional school 

kepada fakultas hukum setara dengan medical school dan school of 

engineering (yang masing-masing mendidik lulusannya juga melalui 

laboratorium). Sayangnya terobosan melalui kurikulum 1993 ini 

tidak dimanfaatkan oleh fakultas hukum utama di Indonesia, untuk 

memulai pendidikan dan kurikulum baru. 

Konsorsium Ilmu Hukum berpendapat bahwa lab-hukum, secara 

analogi dan metaforis dapat dilukiskan sebagai “jantung” dan “paru-

paru” re-orientasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia (jantung 

mengedarkan darah,yang memuat oksigen yang dihasilkan paru-

paru).  Lab-hukum diharapkan dapat mensirkulasikan kesempatan-

kesempatan baru dan mutahir untuk menyelenggarakan pendidikan 

kemahiran hukum dan memasukkan/memuat dalam sirkulasi 

tersebut metoda-metoda pengajaran baru.

Ada tiga unit-kerja yang merupakan inti dari “legal skills training”, 

yaitu unit-litigasi, unit-non-litigasi dan unit-bantuan hukum 

untuk orang miskin.Dalam pemikiran selanjutnya disarankan 

pula adanya unit-penulisan hukum dan unit-kemahiran berbahasa 

hukum. Kelima unit-kerja dalam lab-hukum ini diharapkan dapat 
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memperbaiki kesiapan lulusan sarjana hukum memasuki pasaran 

kerja (setara dengan seorang dokter bekerja di rumah sakit atau 

seorang insinyur bekerja di sebuah pabrik). Struktur organisasi 

kelima unit kerja ini disarankan secara bebas dapat dilakukan oleh 

setiap fakultas.

Kemahiran berbahasa hukum, tidak saja untuk bahasa Indonesia 

(seperti kita lihat dari putusan pengadilan,maupun dokumen JPU 

dan Advokat yang sering buruk sekali), tetapi juga untuk bahasa 

Inggris. Berbeda dengan Singapura dan Malaysia, bahasa bekerja 

sarjana hukum kita bukan bahasa Inggris, suatu bahasa internasional. 

Banyak peraturan bisnis internasional, maupun kontraknya 

berbahasa Inggris, dengan dasarnya dua sentra keuangan dunia 

London dan New York. Kemahiran memahami bahasa hukum 

kontrak itu, dapat dipelajari. Lab-hukum dapat melakukan hal itu.

Bekerja sama dengan kantor hukum untuk sistem magang juga 

membantu.

Globalisasi dunia menyebabkan cepatnya perubahan dunia bisnis, 

penguasaan teknologi dan informasi komputer dan internet juga 

perlu diberikan sebagai kemahiran untuk mengantisipasi revolusi-

digital abad ini. Kemahiran bekerja dalam kantor hukum, harus 

dipersiapkan untuk para lulusan, tidak saja bekerja di kantor 

hukum lokal, tetapi juga kantor hukum offshore, dan perusahaan 

multi-nasional serta lembaga-lembaga keuangan global. Kemahiran 

seperti ini juga merupakan tanggungjawab lab-hukum.     
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Kurikulum Fakultas Hukum 

Sarjana Hukum (pendidikan strata-1) adalah tenaga ahli yang 

akan memasuki dunia profesi. Mereka adalah yang akan menjadi 

advokat,penuntut umum dan hakim. Sebagian juga akan bekerja 

dalam organisasi pemerintah dan swasta sebagai ahli hukum intern 

(in-house lawyer).

Keahlian mereka akan mencerminkan tingkat pendidikan tinggi 

hukum di Indonesia secara umum. Pengetahuan lulusan kita 

tentang asas-asas hukum, teori dan konsep hukum, serta hukum 

positip (dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi) 

adalah utama. 

Menurut saya, kurikulum 1993 (Keputusan Mendikbud No17/1993-

24 Februari) yang mengubah kurikulum sebelumnya (tahun 1983), 

masih tetap dapat dijadikan acuan, karena mendukung pengajaran 

aktif (actieve teaching method) dan pendidikan kemahiran hukum 

(legal skills training). Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh 

“paguyuban para dekan fakultas hukum”setelah 2003 tidak saya 

ketahui dasarnya.Mudah-mudahan tetap pada prinsip pengajaran 

aktif dan pendidikan kemahiran hukum. Perlu diketahui pula 

bahwa kurikulum 1993 ini didasarkan pada suatu studi mendalam 

oleh Konsorsium Ilmu Hukum pada tahun 1991, yang sudah 

mempersoalkan kurikulum “sarjana hukum profesional” yang 

harus memiliki tanggungjawab atas tugasnya di bidang ilmu 

hukum. Citra lulusan fakultas hukum pada waktu itu (awal 1990-

an) yang banyak dikritik, ingin diperbaiki dengan kurikulum 

yang menanamkan sifat-sifat berani mempertanggungjawabkan 
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perbuatannya (accountability), dapat dipercaya (reliability) dan 

kesetiaan (faithfulness) pada masalah hukum yang diwakilinya. 

Mudah-mudahan unsur-unsur di atas ini tetap dipertahankan 

dalam pelaksanaan kurikulum fakultas hukum sekarang ini.         

Keadaan Pendidikan Tinggi Hukum Kita 

Sekarang jumlah Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum di 

seluruh Indonesia adalah 330 buah, terdiri atas 306 fakultas dan 

24 sekolah tinggi. Kalau pukul rata mereka menghasilkan 100 SH 

dalam setahun (tentu yang besar lebih, mungkin sampai 2-300 dan 

yang kecil hanya 20-50), maka total lulusan sekolah negeri dan 

swasta adalah 33.000 SH (per tahun).Untuk penduduk Indonesia 

sebanyak 240 juta, ini tidak banyak. Duapuluh tahun yang lalu 

perkiraan lulusan baru 13.000 SH per tahun !2  

Para lulusan ini akan memasuki pasar-kerja dengan membawa 

keahliannya. Sebagian akan memasuki dunia profesi hukum 

sebagai hakim, penuntut umum, advokat, notaris dan juga sebagai 

ahli-hukum intern perusahaan swasta dan pemerintah, maupun 

sebagai ahli-hukum di kantor-kantor pemerintah pusat dan swasta. 

Andalan mayarakat tentunya adalah keahlian mereka di bidang 

hukum, kalau hal ini kurang-baik, maka kita akan mendapat 

keadaan seperti dokter yang memberi pasiennya obat yang keliru 

(yang mungkin fatal) atau seorang insinyur yang membangun 

jembatan dengan perhitungan keliru (yang mungkin roboh). Di 
2 Gregory Churchill, J.D (Febr, 2011), Indonesian Law Faculties-Including 

Identification of Notable Law Faculties (unpublished list), dan Mardjono Reksodiputro 
(2003), Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan Hukum Indonesia dalam 
buku Menyelaraskan Pembaruan Hukum (diterbitkan KHN-RI).
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bidang hukum, maka yang kritis adalah jabatan-jabatan hukum 

seperti hakim,penuntut umum,advokat,notaris dan ahli hukum 

yang memberi nasihat hukum intern (in-house lawyer). Kekeliruan 

pemahaman hukum mereka dapat berakibat kerugian atau 

penderitaan besar bagi korbannya. 

Kemungkinan besar keadaan iklim hukum dan perundang-

undangan sekarang ini, yang dianggap berbagai pihak sebagai 

tanpa kepastian hukum atau sekurang-kurangnya tidak mendorong 

kepercayaan kepada hukum, disebabkan oleh mereka, para sarjana 

hukum, yang pemahaman hukumnya memang kurang atau lebih 

parah lagi keliru, bertentangan dengan asas-asas hukum yang 

benar.

Kebijakan Menyelaraskan Pendidikan Tinggi Hukum Kita

Fakutas Hukum besar dan mapan harus memberi contoh dan 

membantu yang kecil dan lemah.Ketidakpercayaan pada Sarjana 

Hukum akan merugikan kita semua.Dengan banyaknya fakultas 

hukum lebih dari 300, maka mungkin hanya sekitar 30-an (10%) 

fakultas hukum negeri dan swasta yang dapat diandalkan sebagai 

fakultas “pembina”.Suatu konsorsium fakultas /sekolah tinggi 

hukum sebaiknya diadakan.Kompetisi diantara fakultas hukum 

boleh saja dilakukan dalam usaha meningkatkan mutu lulusan 

masing-masing fakultas.Namun perlu diingat bahwa apabila 

keadaan iklim dan sistem  hukum Indonesia “tercemar”, maka hal 

ini akan merusak pasar-kerja untuk lulusan fakultas hukum.Adalah 

untuk kepentingan masing-masing fakultas besar dan mapan,bahwa 
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mereka berusaha agar lulusan fakultas hukum yang 90% tidak 

akan merusak pasaran-kerja karena hilangnya kepercayaan kepada 

hukum dan turunnya gengsi sebagai sarjana hukum. 

Apa lagi yang dapat dilakukan oleh fakultas hukum besar dan 

mapan? Menurut saya membantu memberi ulasan pada putusan 

Mahkamah Agung.Sebaiknya dibentuk kembali suatu konsorsium 

ilmu hukum,yang kemudian membentuk sub-konsorsium yang 

dapat menerbitkan komentar atas putusan-putusan Mahkamah 

Agung dan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Tinggi yang patut dikomentari.Seharusnya,disamping majalah 

hukum  masing-masing  fakultas, kita bersama-sama bergabung 

(dana,manajemen dan keahlian) untuk membuat semacam “Law 

Report”(analisa dan komentar ilmiah atas putusan pengadilan).

Dengan melalui situs web hasil ini dapat diakses dengan mudah.

Tugas dosen adalah selalu siap membahas dan menjawab 

pertanyaan sehubungan dengan muatan “Law Report” ini. Mudah-

mudahan hasil positif situs web ini adalah sekurang-kurangnya : 

a) para hakim akan lebih cermat dalam menyusun legal reasoning 

putusannya, b) para mahasiswa belajar hukum yang ada dalam 

praktek, dan c) para dosen menyesuaikan perkuliahannya dengan 

keperluan dan pengertian dalam praktek.    

Penutup

Pengamatan dan saran dari seseorang yang lebih 50 tahun bekerja 

di dunia pendidikan tinggi hukum di atas, ingin ditutup dengan 

pendapat berikut. Hukum adalah suatu alat pengendali sosial 
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yang rumit. Alat ini memerlukan penyempurnaan terus menerus 

sesuai dengan dinamika masyarakat,dan sewaktu-waktu perlu 

dirombak total bagian-bagian tertentunya. Perobahan sosial yang 

diharapkan untuk menuju masyarakat adil dan makmur dapat 

dipelopori melalui hukum, dan untuk itu diperlukan profesi 

hukum yang berkemampuan tinggi dan berintegritas sempurna.

Adalah seharusnya cita-cita fakultas hukum menyumbang ke 

arah ini melalui lulusan-lulusannya. Saya yakin Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu fakultas demikian. 

Selamat Ulang Tahun Ke-15 !  

Makalah untuk FH Universitas Pelita Harapan
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BEBERAPA CATATAN 
TENTANG PEMIKIRAN 
Prof. MOCHTAR KUSUMAATMADJA
TENTANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENDIDIKAN 
TINGGI HUKUM

Pendahuluan

Kalau untuk Pembangunan Ekonomi Nasional dikenal nama-

nama Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Sarbini Somawinata, Prof. 

Mohamad Sadli, Prof. Subroto, Prof. Ali Wardhana, dan Prof. Emil 

Salim sebagai penyusun pemikiran dasar pada awal Orde Baru, 

maka menurut hemat saya untuk Pembangunan Hukum Nasional 

kita dapat mengajukan nama Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang 

setara dengan mereka.

Uraian saya di bawah ini ingin menggambarkan pemikiran Prof. 

Mochtar selaku Menteri Kehakiman (1973 – 1978) dan selaku 

Ketua Konsorsium Ilmu Hukum (1990 – 2000). Antara tahun 1978 

– 1988 beliau menjadi Menteri Luar Negeri, dan saya hampir tidak 

berhubungan dengan beliau. Tentu saya berhubungan pula dengan 

Prof. Mochtar ketika beliau mulai membangun kantor hukum 

Mochtar, Karuwin, Komar, yang bersamaan dibangunnya dengan 

kantor hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (awal tahun 

1970-an). Kemudian kami berhubungan lagi pada akhir era Orde 

Baru ketika kami bersama-sama melakukan Survai Diagnostik 
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Hukum di Indonesia atas permintaan Bappenas (1996-1997). Uraian 

saya ini tentu agak subyektif dan pasti tidak terlalu dalam dan 

teoretis memahami pemikiran-pemikiran beliau. 

Tentang pembangunan di bidang hukum

Adanya rencana pemerintah Indonesia memikirkan secara 

sistematis pembangunan di bidang hukum, disamping bidang 

ekonomi, baru terlihat dalam Repelita Kedua (1974 – 1979). Pada 

Repelita Pertama (1969 – 1974) suatu perencanaan di bidang hukum 

tidak dicantumkan, padahal tema yang menonjol di awal Orde 

Baru adalah berbagai penyimpangan hukum dalam era Orde Lama. 

Mochtar diminta Pak Harto (Presiden) menjadi Menteri Kehakiman 

untuk periode 1974 – 1978, sehingga dapatlah diperkirakan bahwa 

pemikiran Mochtar tentang pembangunan hukum sudah ada pada 

waktu itu. Ditariknya Lembaga Pembangunan Hukum Nasional 

(LPHN) dari suatu lembaga non-eksekutif, menjadi bagian 

Departemen Kehakiman (dengan nama Badan Pembinaan Hukum 

Nasional – BPHN) merupakan bukti selanjutnya tentang keinginan 

Mochtar, seperti teman-temannya di bidang ekonomi (Widjojo cs), 

juga mempunyai suatu lembaga di mana pemikirannya tentang 

pembangunan hukum di Indonesia dapat diwujudkan1. Sebagai 

penerus pemikirannya adalah Teuku Mohammad Radhie SH, yang 

ditariknya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI) untuk 

menjadi kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum BPHN 
1 Untuk menggambarkan peran Teuku Mohammad Radhie selaku kepala BPHN 

Dep Kehakiman sampai wafatnya tahun 1992 (11 Maret), lihat Suherman, Mulyana, 
Shidarta (1993), Kumpulan tulisan untuk mengenang Teuku Mohammad Radhie, UPT 
Penerbitan Universitas Taruma Negara.
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dan kemudian kepala BPHN. Oleh karena itu berbagai prakarsa dan 
kegiatan Radhie (menurut saya) mencerminkan (pula) pemikiran 
Mochtar tentang pembangunan hukum nasional kita.2 

Mochtar (sayangnya) hanya satu periode menjadi Menteri 
Kehakiman, pada akhir periode pertama, Mochtar kemudian menjadi 
Menteri Luar Negeri (1979), menggantikan Adam Malik. Pada tahun 
yang sama Radhie mencetuskan pembentukan ALA (ASEAN Law 
Association), di mana Radhie menjadi Sekretaris Jenderal pertama 
organisasi ini. Organisasi ini dipimpin oleh suatu presidium yang 
terdiri dari ketua-ketua Mahkamah Agung negara-negara anggauta 
ASEAN. Organisasi ini didirikan dalam suatu pertemuan di Jakarta 
bulan Februari 1979. Apakah ini suatu kebetulan, ataukah memang 
merupakan bagian dari pemikiran Mochtar ? Pada waktu Radhie 
menjadi Kepala BPHN, dilemparkannya gagasan untuk menjadikan 
BPHN suatu “Law Center”. Apa yang dicita-citakannya dengan 
istilah ini tidak pernah jelas, tetapi dari reaksi yang timbul dari 
kepala biro-biro hukum departemen, ada kekhawatiran mereka 
bahwa yang direncanakan adalah suatu model “bappenas-hukum” 
sebagai koordinator program-program hukum dari biro-biro 
tersebut. Kemungkinan ini kemudian menjadi lebih “nyata” ketika 
BPHN dengan persetujuan Bappenas mencanangkan perlunya 
koordinasi dan prioritasi dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan yang akan menunjang pembangunan di bidang ekonomi 
(program ini kemudian dikenal sebagai “Prolegnas-program 
legislasi nasional”, yang masih diteruskan sampai sekarang oleh 
Bappenas dan DPR). 

2 Lihat dalam Mochtar Kusumaatmadja, “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional” 
(1997), dalam PRO JUSTITIA, Tahun XV No 1 Januari 1997.
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Peristiwa disekitar tahun 1970-an

Pada awal tahun 1970-an keadaan kampus-kampus resah dan karena 

itu kemudian timbul kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan 

Kampus - 1978) dari Menteri Pendidikan Prof. Daud Joesoef (seorang 

ekonom lulusan Universitas Sorbonne, Perancis). Pemilu pertama 

Orde Baru baru terlaksana (1971) dan Repelita Kedua akan dimulai 

(1974 -1979) dengan berdasarkan GBHN 1973. Peristiwa MALARI 

(Malapetaka Januari – 14 Januari 1974) merupakan puncak dari 

kegelisahan di kampus. Dalam suasana seperti inilah Mochtar ditarik 

dari kampus dan dijadikan Menteri Kehakiman. Siapa rekan-rekan di 

bidang hukum Mochtar waktu itu ? Ketua Mahkamah Agung adalah 

Prof. Oemar Senoadji, Jaksa Agung Ali Said, SH, dan Rektor UNDIP 

adalah Prof. Sudarto, SH. Teknorat di bidang Ekonomi adalah a.l 

Prof. Widjojo Nitisastro (Menko EKUIN/Ketua Bappenas),dengan 

kelompoknya: Prof. Moh. Sadli, Prof. Subroto, Prof. Sumarlin, Prof. 

Ali Wardhana dan Prof. Emil Salim. Berada di luar kelompok Widjojo 

cs adalah a.l Prof. B.J Habibie (Riset dan Teknologi). Kelompok 

penguasa militer yang berkuasa mendampingi Jenderal Suharto 

(Presiden RI) adalah a.l Jenderal Soemitro (Kopkamtib), Jenderal Ali 

Moertopo (OPSUS), Laksamana Soedomo (Kopkamtib),dan Jenderal 

Sutopo Yuwono (BAKIN).

Dalam suasana “pengekangan” oleh kelompok militer bersama 

teknokrat ekonomi, memang apa yang dilakukan Mochtar dengan 

BPHN dibawah T.M Radhie adalah sudah optimal. Kalaupun 

Mochtar mempunyai konsep “hukum pembangunan” arahnya 

pasti pragmatis dan disesuaikan dengan pemikiran pemerintahan 
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Orde Baru, yang mengutamakan pembangunan ekonomi di dalam 

kestabilan politik dan diamankan oleh ketertiban hukum. Setelah 

lima tahun menjabat Menteri Kehakiman, Mochtar dipercaya oleh 

para teknokrat ekonomi dan militer untuk menjabat Menteri Luar 

Negeri selama dua periode (1979-1984 dan 1984-1989). Lingkaran 

kekuasaan di sekitar Mochtar masih hampir sama, sebagai Menteri 

Kehakiman Mochtar diganti oleh Jenderal Mudjono (yang berhasil 

mentuntaskan KUHAP 1981 sebagai ganti HIR), kemudian Senoadji 

diganti oleh Ali Said, dan sebagai Jaksa Agung adalah Jenderal Hari 

Suharto, SH. Kemudian Menteri Kehakiman dipegang oleh Jenderal 

Ismail Saleh, SH selama dua periode (1984-1989 dan 1989-1994).

Ismail Saleh digantikan oleh Oetojo Oesman, SH seorang politikus 

Golkar dan SOKSI dan sebagai Direktur Jenderal Pembinaan 

Hukum adalah Prof. Bagir Manan dari UNPAD. Dan ketika T.M 

Radhie wafat tahu 1992, maka BPHN diketuai oleh Prof. Sunarjati 

Hartono dari UNPAD.

Uraian di atas hanya ingin menggambarkan bahwa dalam masa 

kepemimpinan Mochtar di Departemen Kehakiman mendampingi 

para teknokrat ekonomi maupun menteri dan pejabat yang berasal 

dari militer (terutama lulusan Perguruan Tinggi Hukum Militer), 

maka “konsep pembangunan hukum” yang dapat dipikirkan 

dan dilaksanakannya sangat dibatasi oleh kondisi negara saat 

itu. Ingat usaha teknokrat ekonomi mengajak pemodal asing ke 

Indonesia (UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing) dan 

mulai terbentuknya di dunia korporasi-korporasi multi-nasional 

yang sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang 
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(perdebatan Utara-Selatan dan perlunya perubahan dalam tatanan 

ekonomi internasional). Ingat pula bahwa Mochtar melihat 

kekuasaan itu sebagai sesuatu yang netral,tetapi untuk dapat 

menjadi berguna diperlukan pembatasan dan ruang lingkup 

legitimasinya, disinilah peran hukum bagi kekuasaan (kekuasaan 

politik/birokrasi,maupun ekonomi/bisnis).Sebaliknya hukum 

juga perlu kekuasaan agar efektif. Kesimpulan Mochtar tentang 

hubungan hukum dan kekuasaan dalam Era Orde Baru, yang 

dimulai dalam masa kepemimpinannya di Kementerian Kehakiman, 

adalah: “Hukum tanpa kekuasaan tidak bisa efektif dan akan tinggal 

sebagai angan-angan belaka, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum 

akan mengakibatkan kesewenang-wenangan atau kezaliman”.3  

Pembangunan di bidang pendidikan tinggi hukum

Setelah selesai pengabdiannya sebagai Menteri Luar Negeri, maka 

pada tahun 1990 Mochtar diminta oleh Menteri Pendidikan Prof. Dr. 

Fuad Hassan (gurubesar Psikologi di UI) untuk bersedia menjadi 

Ketua Konsorsium Ilmu Hukum. Pada waktu itu Dirjen Pendidikan 

Tinggi adalah Prof. Dr. Soekadji Ranuwihardjo (gurubesar Ilmu 

Ekonomi di UGM) dan kepala Badan Litbang adalah Prof. Dr. 

Harsya W. Bachtiar (gurubesar Sosiologi di UI).

Mochtar bukan orang baru dalam pemikiran pembaharuan 

pendidikan tinggi hukum. Ketika Mochtar kembali dari pendidikan 

pascasarjana di Amerika Serikat, tahun 1957-an, telah ada cita-

citanya untuk mengubah pendidikan tinggi hukum di Indonesia 

3 Ibid, hal.9
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dengan melihat pola di Amerika Serikat. Setelah menjadi Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, pada awal era Orde 

Baru, dalam kedudukan pula sebagai Ketua Sub-Konsorsium 

Ilmu Hukum Mochtar mulai memajukan gagasannya tentang “re-

orientasi tujuan pendidikan tinggi hukum di Indonesia”. Inti dari 

gagasannya berada pada perbedaan peran sarjana hukum di masa 

Hindia Belanda, dengan Indonesia yang sudah merdeka dan sedang 

membangun. Sarjana hukum yang sekarang dihasilkan fakultas-

fakultas hukum harus siap menjadi “decision makers”, “legislators” 

dan bila bekerja di bidang peradilan (hakim dan penuntut umum), 

atau Prof.esi hukum (advokat) serta di bidang pendidikan (dosen), 

maka mereka harus punya “orientasi terhadap kemajuan bangsa 

dan pembangunan hukum”. Terlihat di sini bagaimana Mochtar 

menghayati pemikiran pada masa itu, di mana para sarjana 

(termasuk sarjana hukum) di negara-negara berkembang (baca: 

baru lepas dari penjajah kolonial) harus sanggup menjadi “agents 

of change”. Mochtar sendiri sering diasosiasikan dengan ungkapan 

“law as a tool of social engineering” – ungkapan ini sering dikritik 

sebagai melihat hukum hanya sebagai “alat” (mekanistis). Di lihat 

pada jamannya waktu itu, di mana pembangunan ekonomi adalah 

“prima donna” dan politik adalah “stabilator”, maka memang 

dapat diterima bahwa dalam pembangunan masyarakat (social 

development), hukum harus mengikuti kebijaksanaan politik-

ekonomi-sosial (poleksos) pemerintah. Tetapi banyak pengikut 

Mochtar menafsirkan maksudnya adalah “lawyers as agents of social 

(and legal) change”. Saya sendiri sependapat dengan pemikiran 

terakhir ini, karena menurut saya pikiran Mochtar (paling tidak 
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waktu dilemparkannya gagasan itu) merujuk pada pandangan 

Roscoe Pound dalam akhir tulisannya “The End of Law”, antara lain 

sebagai berikut :

“For the purpose of understanding the law of today I am content with 
a picture of satisfying as much of the whole body of human wants as 
we may with the least sacrifice. I am content to think of law as a social 
institution to satisfy social wants … by an ordering of human conduct 
through politically organized society… - in short, a continually more 
efficacious social engineering” (pp 98-99).4 

Arah pemikiran Mochtar tentang SH pasca-kemerdekaan adalah 

terutama seorang “Professional lawyer”, yang bekerja mendampingi 

para teknokrat pembangunan. Hal ini dapat dilihat waktu Mochtar 

sudah menjadi Menteri Kehakiman, dengan memprakarsai suatu 

“pilot project clinical legal education” di FH-UNPAD. Ini terjadi pada 

awal tahun 1980-an,waktu berlaku konsep “kurikulum inti (Kep.

Dikti No.30/1983) dengan matakuliah “pembulat studi” berupa 

kewajiban menyusun laporan kasus di pengadilan dan mulai 

adanya mata kuliah “praktek hukum” dalam kurikulum fakultas-

fakultas hukum.

Kritik pernah diajukan bahwa Mochtar terlalu menekankan kepada 

“kesiapan kerja” para lulusan fakultas hukum, dengan menekankan 

kesiapan lulusan S-1 untuk mampu menerapkan (keseragaman) 

norma hukum positif pada permasalahan di masyarakat. Hal 

ini mungkin benar pada awal, ketika Mochtar baru kembali dari 

pendidikan di Amerika Serikat. Tetapi selanjutnya Mochtar juga 

4 Roscoe Pound (2003), An Introduction to the Philosophy of Law, Clark, New 
Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., hal. 98-99.
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menentang pandangan melihat sarjana hukum Indonesia itu 

ibarat “tukang-hukum”, karena fungsi hukum adalah juga untuk 

pengatur “keserasian hubungan”. Dalam masyarakat Indonesia 

yang makin modern (industrialisasi), tetapi dengan tetap mengakui 

kemajemukan (masyarakat dan hukumnya), maka akan terdapat 

persaingan (yang ketat) antara berbagai kepentingan hukum dalam 

masyarakat. Para mahasiwa harus dididik untuk berpikir analitis 

dan kreatif dalam menafsirkan hukum pada kasus-kasus yang 

dihadapinya. Mungkin pemikiran Mochtar seperti ini juga memang 

dipengaruhi Pound dalam akhir tulisannya tentang “The Application 

of Law” (p.143) : “For the certainty attained by mechanical application or 

fixed rules to human conduct has always been illusory”.5 

Pada bulan November 1974 di Prapat, Sumatera Utara, diadakan 

simposium “Bahasa dan Hukum” sebagai salah satu kegiatan 

pertama BPHN ketika Mochtar menjadi Menteri Kehakiman. 

Kegiatan lain pada waktu yang hampir bersamaan adalah 

Seminar Hukum Nasional di Surabaya, di mana diajukan rencana 

pembangunan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum 

(serupa yang telah lebih dahulu dibangun oleh LIPI dalam bentuk 

sistem jaringan informasi ilmu pengetahuan dan oleh pusat 

dokumentasi hukum di Universitas Indonesia). Mochtar menyadari 

kelemahan para sarjana hukum Indonesia untuk berperan secara 

efektif bersama para teknokrat ekonomi (dan teknologi). Kelemahan 

utama adalah bahan hukum primer dan sekunder di bidang 

hukum, kebanyakan masih dalam bahasa Belanda6 dan juga tidak 
5 Ibid, hal. 142-143.
6 Lihat A.W.H. Massier (2003), Van Recht Naar Hukum, Indonesische juristen en 

hun taal 1915-2000, disertasi di Universitas Leiden, 11 September 2003.
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ada suatu pusat di mana publik secara mudah dan murah dapat 

menemukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para 

perancang pembangunan ekonomi. Memang kondisi ini, ditambah 

dengan bertambah banyaknya fakultas-fakultas hukum, banyaknya 

mahasiswa yang masuk, dan anggapan bahwa setiap sarjana hukum 

setelah lulus (advokat, hakim, jaksa, polisi) dapat menjadi dosen, 

telah menurunkan kualitas lulusannya. Keluhan umum waktu itu 

adalah bahwa para lulusan fakultas hukum tidak “siap-kerja”.

Pendapat Mochtar mengenai hal ini adalah bahwa fakultas hukum 

dalam waktu 4 tahun tidak mungkin membuat orang siap-pakai, 

yang dapat dilakukan adalah hanya “lebih-siap” untuk dimatangkan 

sehingga menjadi “siap-pakai”. Pekerjaan untuk menjadikan seorang 

lulusan fakultas hukum betul-betul siap- pakai sebaiknya dilakukan 

oleh kantor atau dinas yang mempekerjakannya Selanjutnya dalam 

tulisan lain Mochtar mengatakan: 

“Sebenarnya pembagian studi hukum dalam tiga strata jakni 
Strata I, Strata II, dan Strata III bisa menguntungkan apabila 
pendidikan di S-I selain memberikan pendidikan dasar 
(termasuk teori) ditekankan pada menghasilkan lulusan yang 
memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk menerapkan 
hukum positip dengan baik, secara Prof.esional dan bertanggung 
jawab. Yang mempunyai bakat menjadi ilmuwan atau sarjana 
bisa melanjutkan studi hukumnya pada S-II yang programnya 
juga sekarang sudah selesai disusun oleh Konsorsium Ilmu 
Hukum dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi” (hal.52-53).7 

7 Konsorsium Ilmu Hukum (1995), Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum di 
Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Abad Ke-21 (Seri KIH No 11), Jakarta: Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (dahulu Lembaga Kriminologi) Universitas 
Indonesia, hal.52-53



1��

Mardjono Reksod�putro

Mochtar menjelang lengsernya Pak Harto

Seperti disampaikan di atas, Mochtar menjadi birokrat petinggi di 

bidang hukum “dalam negeri” selama satu periode (1974 – 1979) dan 

di bidang “luar negeri” selama dua periode (1979 – 89). Setelah itu 

selama sepulu tahun (1990 – 2000) mewakili Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan mengarahkan pendidikan hukum di Indonesia 

sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum. Menjelang Repelita ke VII 

yang akan dimulai pada tahun 1998, Bappenas bermaksud untuk 

melakukan suatu survai tentang keadaan hukum di Indonesia. Ini 

adalah sebelum terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

dan ditimbulkan olek krisis ekonomi di Thailand. Maka sejak tahun 

1995 dimulailah penjajakan oleh Bappenas bersama Bank Dunia ke 

berbagai pihak, dan dari sejumlah calon, terpilihlah akhirnya dua 

kantor hukum di Jakarta untuk menangani survai ini. Yang terpilih 

adalah kedua kantor hukum “Mochtar, Karuwin, Komar” (MKK) dan 

“Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro” (ABNR). Laporan dalam 

bahasa Inggris disampaikan pada awal tahun 1996 kepada Bappenas 

dan Bank Dunia dan dibahas dalam pertemuan bulan Maret 1997 

(terdiri dari 5 jilid dengan jumlah lebih dari 1.200 halaman).8  

Dengan merujuk bahwa telah lebih dari 20 tahun pembangunan 

hukum di Indonesia (1974 – 1995/6), maka penilaian Mochtar 

dalam pidatonya dihadapan petinggi-petinggi Bappenas dan Bank 

Dunia waktu itu, disimpulkannya dalam kalimat “desperate but not 

hopeless”. Ungkapan ini menunjukkan kekecewaan yang besar dari 

8 Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (in cooperation with Mochtar, Karuwin 
and Komar), 1997, Law Reform in Indonesia. Results of a research study undertaken for 
the Worl Bank, Jakarta: CYBERconsult
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Mochtar terhadap pelaksanaan cita-citanya tentang pembangunan 

hukum di Indonesia, baik melalui Kementerian Kehakiman dengan 

BPHN-nya, maupun kemudian melalui fakultas-fakultas hukum 

dan pendidikan hukum dengan Konsorsium Ilmu Hukum.9 Pada 

bab terakhir laporan survai itu dituliskan sebagai berikut:

“Kajian diagnosis ini mengungkapkan keadaan hukum kita 
saat ini, persis seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Mochtar 
Kusumaatmadja, yang menyatakan ‘desperate but not hopeless’. 
Rekomendasi yang diajukan ini adalah bertujuan untuk 
memperbaiki keadaan tersebut. Keadaan hukum kita saat ini 
dapat disamakan dengan keadaan ekonomi yang kita hadapi di 
awal Ode Baru. Keadaan ekonomi yang sangat buruk dihadapi 
rakyat diakhir tahun 1960-an, tapi dengan tekad politik dan 
strategi pembangunan yang tepat, terbukti pemerintah berhasil 
mengatasinya, sebagaimana dapat disaksikan pada akhir masa 
Pembangunan Jangka Panjang Pertama. Maka diharapkan 
kemauan dan komitmen politik yang diperlihatkan pada 
akhir tahun 1960-an dapat terulang kembali dalam usaha kita 
melakukan pembangunan hukum”.10 

Penutup

Kekecewaan Mochtar dapat dipahami, apalagi kalau kalau diingat 

bahwa tahun 1993 Bank Dunia pernah menggolongkan Indonesia 

sebagai salah satu “macan Asia”, bagian dari delapan “ekonomi Asia 

yang berkinerja tinggi: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, 
9 Lihat Niar Reksodiputro, Imam Pambagyo, Firoz Gaffar & Ifdal Kasim (Penerjemah 

dan Penyunting), (1999), Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan 
Hukum – Proyek Bank Dunia, Jakarta: CYBERconsult; hal.147.

10 Ibid, hal.147 – Harus diingat bahwa pada waktu Mochtar menyampaikan 
pidatonya itu, krisis ekonomi multi-dimensi belum sampai di Indonesia. Malahan 
Indonesia masih merasa bangga dengan pujian yang dilontarkan berbagai kalangan 
bahwa Indonesia akan menyamai negara-negara maju di Asia.
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Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia”. Kalau di bidang 

ekonomi kita ketinggalan dengan negara-negara tetangga dekat 

di atas, maka di bidang hukum pun keadaannya tidaklah berbeda. 

Dibandingkan dengan sukses yang dicapai oleh teman-teman 

sejawatnya dari bidang ekonomi (Widjojo cs), maka kekecewaannya 

ini dicoba diobatinya melalui sejumlah program pembangunan 

hukum jangka panjang dan jangka pendek yang diusulkannya 

untuk masuk dalam Repelita yang akan datang (1998-2003) melalui 

Bappenas. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 

1997, serta perubahan ketatanegaraan yang terjadi kemudian pada 

bulan Mei 1998, menyebabkan banyak gagasan-gagasan yang 

ingin diajukannya untuk membuktikan bahwa keadaan masih 

dapat ditolong (“not hopeless”), tidak pernah terwujud. Beberapa 

gagasannya adalah a.l “suatu badan reformasi hukum yang langsung 

bertanggungjawab kepada Presiden”; “suatu badan pengawas Prof.

esi hukum”; “suatu badan akreditasi pendidikan Prof.esi hukum”; 

“penyempurnaan program legislasi nasional”, yang semuanya 

merupakan program-program reformasi kebijakan jangka pendek 

1-2 tahun, menunjukkan bahwa Mochtar memang tetap percaya 

bahwa pembangunan hukum harus dimulai dengan menjadikan 

“hukum sebagai alat dalam merekayasa masyarakat”.11  

Jakarta, 1 Mei 2012
11 Ibid, hal. 157-159.- Reformasi bidang hukum yang diajukan, terdiri dari Reformasi 

Kebijakan Jangka Pendek dan Jangka Panjang, serta Reformasi Teknis Jangka Pendek 
dan Jangka Panjang – kesemuanya hampir 50 program, yang akan diselesaikan dalam 
10 tahun (hal. 157 - 178 ). Panitia Pengarah waktu itu adalah: Ir. Rahadi Ramelan; Sutadi 
Djajakusuma, SH; Ismail Saleh, SH; Purwoto S. Gandasubrata, SH; M. Djaelani, SH; 
Suhadibroto, SH; Prof. Dr. C.F.G. Sunarjati Hartono,SH; dan Wim Hutapea,SH.
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PROFESOR DJOKOSOETONO 
YANG SAYA KENAL

Sebetulnya kurang benar bila saya katakan “mengenal” Almarhum 

sebagai gurubesar dan mantan dekan FH-IPK UI. Saya hanya 

tahu dari dekat siapa beliau. Saya masuk UI tahun 1955, bulan 

September,pada awal tahun ajaran kuliah 1955/1956, segera setelah 

saya lulus SMA I Jalan Budi Utomo. Saya dari bagian B (I. Pasti) dan 

karena itu masih sering bergaul dengan teman-teman lama SMA 

yang masuk di fakultas kedokteran UI (beberapa ruang kuliahnya 

berdekatan di Salemba 4). Mereka sering bertanya tentang dosen 

fakultas hukum yang “pakai kopiah – stelan jas putih dengan 

kemeja tanpa dasi – gemuk – dan jalannya melenggang”, yaa, itulah 

profesor Djokosoetono, dekan saya ! Beliau menjadi dekan dari 

tahun 1950 -19621.

Kalau beliau memberi kuliah di Aula UI di Salemba, maka 

ruangan (kapasitas -/+ 250 mahasiswa) selalu penuh, dan biasanya  

mahasiswa berlomba untuk duduk di depan. Mahasiswa tingkat-

1 (dinamakan tingkat propadeuse) dicampur dengan mahasiswa 

PTIK dan PTHM untuk matakuliah beliau: Ilmu Negara (Staatsleer). 

Beliau memanggil kami para mahasiswa dengan “tuan-tuan” dan 
1 Berturut-turut setelah itu menjadi dekan adalah Prof. Soejono Hadinoto, Prof.

Soebekti, Prof. Oemat Seno Adjie, Prof. Soekardino, Prof. Padmo Wahjono, S.J. Hanifa 
Wiknjosastro, SH; Mardjono Reksodiputro, SH, MA; Prof. Ch.Himawan, Prof. Girindro 
Pringgodigdo, Prof. Sri Seryaningsih, Abdul Bari Azed, SH, .LLM; Prof. Hikmahanto, 
Prof. Safri Nugraha dan Dr. Sri Hajati, SH, MH.
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“nona-nona” dan dalam perkuliahan sering mengutip kalimat 

bahasa Belanda – Inggris – atau Perancis (meskipun selalu 

menerjemahkan “inti-sari”nya). Dalam kuliah sering disampaikan 

kritik pada keadaan negara pada waktu itu, antara lain dengan 

mempergunakan kata “dayak-dayakkan” (seingat saya maksud 

beliau adalah merujuk pada perbuatan atau peristiwa yang “tidak-

tertib” dan “melanggar asas atau peraturan”).

Beliau juga mengajar Hukum Tatanegara (Staatsrecht) dan Filsafat 

Hukum (Rechts Filosofie). Pada masa itu sebelum seorang ujian 

(namanya waktu itu tentamen dan examen), seorang mahasiswa harus 

lulus suatu test lebih dahulu (namanya waktu itu testimonium), yang 

diambil/diuji oleh asisten dosen bersangkutan. Untuk Ilmu Negara 

“testimonium” diambil oleh asisten Prof. Djokosoetono, yaitu ibu 

Moetiara Djokosoetono, SH. Untuk saya waktu itu testimoniumnya 

adalah penguasaan buku McIver, Web of Government dan diambil 

secara lisan. Ujian Ilmu Negara dan Tatanegara saya dilakukan 

secara tertulis, namun untuk ujian Filsafat Hukum dilakukan secara 

lisan oleh prof Djokosoetono, dan memakan waktu minimal 30 menit 

dan maksimal 60 menit. Saya lulus dalam waktu -/+ 45 menit dan 

mendapat angka 80 (nilai waktu itu dari 10 sampai dengan 100). 

Jadi pengenalan saya sebagai mahasiswa dengan Prof. Djokosoetono, 

hanyalah dalam perkuliahan dan waktu ujian lisan. Selebihnya 

saya hanya mengenal beliau dari jauh, bilamana pagi-pagi datang 

dengan mobil ke fakultas hukum di Salemba 4, disongsong oleh 

pegawai tatausaha yang kemudian mengambil tas beliau dari mobil 

dan membawanya ke kantor dekan. Sebelum saya lulus (1961), 
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saya telah menjadi asisten mahasiswa dari dosen Kriminologi 

bapak Paul Mudikdo Moeliono, SH. Ini terjadi tahun 1959 dan 

saya sempat bertemu tatap muka beliau beberapa kali bersama pak 

Paul untuk membicarakan rencana kerja Lembaga Kriminologi UI, 

yang waktu itu diasuh bersama oleh fakultas hukum dan fakultas 

kedokteran. Ruang kerja saya sehari-hari adalah di Lembaga 

Kriminologi, dan jaraknya hanya sekitar 30 meter dari ruang kerja 

Prof. Djokosoetono.

Dari pak Paul saya mendapat ceritera tentang pak Djokosoetono 

yang dikenal pintar sebagai mahasiswa Rechtshogeschool (RH) tetapi 

selalu “takut” menempuh ujian. Beliau diakui sangat pandai oleh 

teman-temannya dan selalu membantu mereka menghadapi ujian 

(bantuan mengulang bahan ujian dikenal dengan nama tenteren). 

Beliau selalu menyediakan dirinya menjadi teman “tenteren”, tetapi 

tidak berani sendiri menghadapi ujian. Akhirnya kelulusan beliau 

dibantu oleh Prof. Logeman, yang mengajak beliau berkeliling 

Batavia dengan mobil dan “menguji” beliau dalam percakapan 

di mobil. Beliau lulus tahun 1938.2 Ceritera ini dibenarkan oleh 

berbagai pihak, termasuk oleh ayah saya yang lulus dari RH tahun 

1935. Setelah lulus, maka mr. Djokosoetono diangkat menjadi 

asisten dosen di RH. Pengangkatan sebagai asisten ini menunjukkan 

penghargaan dari guru-guru beliau di RH. (mr).

2 Beliau lulus pada tahun yang sama dengan Prof. Soebekti dan Prof. Ting Swan 
Tiong yang kemudian menjadi teman sejawat di FH-UI. Prof. Soekardono lulus RH tahun 
1929, Prof. Hazairin lulus tahun 1935, sedangkan Prof. Soediman Karohadiprodjo dan 
Prof. G.J. Resinl lulus bersama ayah saya (Soemitro Reksodipoetro) lulus tahun 1936.  



1��



1��

Konsep kesatu 1�-�-�011

(TREND PERKEMBANGAN) 
SINDIKAT NARKOBA 
(INTER-NASIONAL) 
DI INDONESIA DAN ANTISIPASINYA

PENDAHULUAN

Dengan permohonan maaf kepada Panitia, maka judul yang 

diberikan terpaksa saya ubah, Bagian-bagian yang berada dalam 

kurung ternyata tidak dapat saya penuhi pembicaraannya dalam 

makalah ini. 

Menurut saya dengan judul yang diberikan, harusnya saya 

melakukan tahap-tahap berikut :

1) Mengidentifikasi perkembangan terkini (current trends) 

pengaruh sindikatnarkoba internasional pada meningkatnya 

peredaran narkoba illegal di Indonesia.

2) Berdasarkan identifikasi tersebut berusaha membuat gambaran 

deskriptif tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia, 

menghadapi ancaman bahaya narkoba tersebut.

3) Menilai (assess) implikasi peranan sindikat narkoba tehadap 

efektivitas penegakan hukum.
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4) Gambaran efektivitas penegakan hukum dapat digunakan 

untuk antisipasi perkembangan selanjutnya serta apa yang 

perlu dilakukan (review & analyze). 

Ternyata bahan-bahan yang saya peroleh dari Panitia dan yang 

saya kumpulkan sendiri tidak dapat memenuhi tahap-tahap diatas. 

Karena itu makalah ini masih jauh dari harapan judulnya. Sekali 

lagi mohon maaf ! 

PENDEKATAN KRIMINOLOGI

Saya diminta berbicara dari sudut pandang kriminologi. Perlu saya 

jelaskan bahwa bebeda dengan juristic approach (pendekatan yuridis), 

yang melihat kejahatan itu secara normatf, maka Kriminologi melihat 

kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial dan sebagai suatu perilaku 

manusia yang menyimpang dari norma dan nilai dominan dalam 

masyarakat. Pendekatan seperti ini akan membawa kita kepada 

usaha pemahaman mengapa perilaku itu (dalam hal ini pelanggaran 

UU Narkoba) banyak terjadi dan (mungkin) meningkat.

Dari sudut pandang Kriminologi, maka pemahaman yang baik 

tentang kejahatan (termasuk perkembangannya dalam masyarakat) 

tidak mungkin didapat tanpa mengetahui (pula) sistem yang 

dibangun untuk mengurangai kejahatan tersebut (dalam hal 

ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) serta cara 

melindungi masyarakat menjadi korban.

Dalam konteks pembangunan, maka memang dapat dikatakan 

bahwa dalam lebih 50 tahun (setengah abad) kita telah berhasil 
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mengelola pembangunan makro-ekonomi dengan cukup baik. 

Namun, menurut hemat saya tidak jarang kita lalai mengantisipasi 

dan mengendalikan berbagai masalah sosial yang timbul dari 

pembangunan yang cepat (rapid social change). Misalnya: urbanisasi, 

sebagai masalah sampingan industrialisasi; melebarnya jurang 

kaya – miskin, dan bertambahnya “orang-miskin”; sistem peradilan 

pidana (SPP) yang tidak/kurang memperhatikan pengaruh faktor 

ekonomi dalam memberi keadilan; perkembangan bentuk dan 

kenaikan jumlah kejahatan, dsbnya.

Menurut saya dalam mengidentifikasikan dan memahami 

perkembangan terkini (current trends), turutan-turutan dari 

pembangunan kita itu perlu mendapat perhatian yang benar. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap nakoba (yang meningkat) 

merupakan pula dampak dari pembangunan yang dilakukan dan 

bertambahnya kemakmuran dalam masyarakat. Dalam Kriminologi 

terdapat pula pendapat bahwa gejala kriminalitas merupakan pula 

suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi (direct 

relationship).

PENDEKATAN HAM

Masalah narkoba juga mempunyai dimensi hak asasi manusia. 

Dalam sejumlah bahan pustaka luar negeri yang mendekati 

permasalahan ini dari sifat ketergantungan (addiction), dianjurkan 

agar pengguna-narkoba tidak diberi pidana (straf), tetapi diberi 

“tindakan” (maatregel). Konsep “tindakan” sebagai ganti “pidana” 

(sebagai pilihan oleh Hakim) memang baru direncanakan dalam 
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RUU KUHP yang sekarang berada di KemHukHam. Kesimpulan 

Survei Nasional bahwa “dalam kurun waktu 6 tahun (2003 – 2009) 

angka penyalahgunaan narkoba relatif stabil” pada kelompok 

Pelajar dan Mahasiswa di 33 Propinsi (Himpunan Hasil Penelitian…

Tahun 2009 dari BNN, hal 6), harus ditanggapi serius. Begitu pula 

laporan dalam buku yang sama tentang keadaan penyalahgunaan 

narkoba di lingkungan Pekerja di 10 Propinsi (hal.63) serta Diskusi 

dan Rekomendasi dalam laporan tentang Pasien di Tempat Terapi 

dan Rehabilitasi di 13 Propinsi (hal 161). Menurut saya kita harus 

berani “berinovasi” dalam menghadapi ancaman narkoba ini. Saya 

ingat dalam tahun masih “panasnya” perang-dingin Amerika 

– Uni Sovyet, pernah ada “tuduhan” komunis mempergunakan 

narkoba untuk “melemahkan” kelompok muda Amerika. Benar-

tidaknya tidak pernah terbukti. Tapi jelas sampai sekarangpun 

Amerika Serikat belum dapat mengatasi masalah narkoba dalam 

masyarakatnya.

Namun demikian saya ingin mengingatkan dua pedoman HAM 

dalam SPP :

1) Meskipun seorang warganegara telah melakukan suatu 

perbuatan yang sangat tercela (menjadi pengguna-narkoba), 

hak-haknya sebagai warganegara tidak hilang (baik sebagai, 

Tersangka, Terdakwa, maupun Terpidana). -Adalah kewajiban 

dan tanggungjawab Negara merehabilitasi dia.

2) Yang selalu harus diingat adalah bahwa untuk diri sendiri 

kita dapat mendisiplin diri tidak melanggar hukum – tetapi 

dapatkah kita menjamin pada diri kita bahwa kita akan “bebas 



1��

Mardjono Reksod�putro

dari risiko” menjadi Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana? 

(Ingat risiko menerima titipan bingkisan di Bandara Udara dari orang 

yang tidak kita kenal dengan baik !) (Ingat bahaya narkoba yang 

mengancam anak atau cucu kita di sekolah dan tempat bermain!)

ANCAMAN NARKOBA

Dalam sistem hukum Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba memang dipandang sebagai masalah besar dan 

berbagai peraturan diterbitkan, pidana terhadap pelanggar 

ditingikan, lembaga pemasyarakatan khusus diadakan, penegakan 

hukum ditingkatkan a.l dengan pembentukan Badan Narkotika 

Nasional (BNN).

Masalah narkoba ini ada di seluruh dunia (terutama Negara maju/

Barat ?), dan dikenal dalam bahan pustaka sebagai “substance 

abuse” meliputi narkoba,tetapi juga alkohol (dan sekarang juga 

tembakau/rokok ?).Dalam banyak penelitian Kriminologi masalah 

ini juga terkait dengan meningkatnya kejahatan harta-benda 

(crimes agaist property). Tetapi bahan pustaka juga mengakui bahwa 

penelitian – penelitian tersebut cenderung “tidak-adil” (bias) 

terhadap pengguna-narkoba dari kalangan miskin, karena kegiatan 

penggunaan narkoba oleh kalangan kaya (middle class youth & 

business people) sukar dideteksi dan lebih sukar lagi masuk dalam 

statistik kriminal. Ini juga terjadi di Indonesia !

Dalam usaha menanggulangi ancaman narkoba ini terdapat tiga 

aliran-besar (school of thoughts – mashab?), yaitu :
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1) Masalah narkoba dianggap sebagai “victimless public order 

crime” (serupa pornografi, kegiatan homoseksual orang dewasa, 

pelacuran) dan justru legalisasi akan memberantas mereka 

yang menarik keuntungan dari larangan ini (para pemasok/

supplier narkoba), mereka yang mendapat untung besar dari 

perdagangan gelapnya sekarang ini;

2) Bahaya narkoba adalah ketergantungannya (serupa, tetapi 

lebih berat dari rokok ?) dan keterkaitannya dengan kejahatan 

(bagi orang miskin, yang tidak mampu membeli – tetapi tidak 

untuk orang kaya yang sanggup membeli dengan harga mahal 

pemasok dan distributor !), karena itu perlu diatur Negara 

secara adil;

3) Masalah narkoba memang perlu pengaturan, tetapi sebaiknya 

membedakan pengguna/addict dari penjual, distributor di 

jalanan, dan pemasok importir. “Memiliki” bahan ini untuk 

keperluan sendiri harus dilegalisasi (pernah ? dilakukan di 

Inggris dan Belanda), tetapi penjualannya dan distribusinya 

yang tidak sah harus dihukum berat (bandingkan dengan 

Singpura dan Malaysia). Ini akan menghilangkan keuntungan 

penjualan tidak sah dan memungkinkan membantu para 

pengguna untuk “merehabilitasi – diri” dengan pengobatan 

(seperti “kecanduan” alkohol dan rokok !).

Kalau dipandang dari ketiga pendekatan mashab tersebut, Indonesia 

memilih yang kedua (prohibition), meskipun tidak seketat Singapura 

dan Malaysia (dengan (mandatory capital punishment !). Dan dari 

observasi serta pengetahuan saya berdasarkan media cetak, TV dan 
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bahan-bahan yang diterima dari BNN, maka Indonesia telah memilih 

strategi penanggulangan masalah ini melalui “pemidanaan” 

(punishment strategies) – pelanggar UU Narkoba (semua) mendapat 

hukuman berat, juga disediakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus (atau 

Bagian Khusus) untuk Terpidana Narkoba (tetapi ternyata “Bisnis 

Narkoba” juga terjadi di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan !).

Dalam bahan pustaka Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana 

(SPP) dikenal beberapa strategi pokok lain untuk menghadapi 

ancaman narkoba ini, yaitu:

a) Law Enforcement Strategies - di Indonesia dilakukan oleh BNN dan 

Kepolisian, a.l melalui pencegahan masuknya narkoba melalui 

bandara udara, razia di beberapa tempat (yang diketahui) 

pembuatan narkoba (terutama sabu-sabu dan ekstasi), razia 

pengguna-narkoba di Diskotik dan tempat-tempat umum, dan 

mungkin juga penggunaan undercover agents (masalah “agen 

provokator” perlu diperhatikan) – Namun pertanyaan pokok 

adalah “bagaimana dengan penindakan kepada supplier-supplier besar 

yang berlindung di bawah “organized crime” / sindikat-narkoba? 

(lihat pula Survey Pusat Penelitian BNN 2009, Kesimpulan 

Rekomendasi, hal 29 – 30).

b) Community Strategies – fokus di sini adalah pada penyertaan 

komuniti dan/atau organisasi (lokal di daerah) membantu 

“perang terhadap narkoba” ini. Saya tidak begitu jelas tentang 

apa yang dilakukan secara serius dan sistematis di Indonesia, 

kalau membaca kesimpulan dan saran Survey Pusat Penelitian 

BNN 2009, “BNN perlu menggalang kerja sama yang lebih baik 
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…”, maka perlu ada gagasan inovatif mengajak partisipasi 

masyarakat (jangan seperti mengajak partisipasi masyarakat 

“menanggulangi sampah”, tetapi tdak menyediakan tempat 

dan cara menghadapi timbunan sampah – pengguna-narkoba 

sering pula diperlakukan seperti “sampah”). Program yang 

mungkin dapat lebih jauh dikembangkan adalah misalnya; 

kerjasama dalam “pemolisian komuniti”, bantu para pengguna-

narkoba (Narcotics Anonymous), membantu sekolah-sekolah jadi 

“drug free schools”. Yang penting di sini adalah jangan janji yang 

muluk-muluk; jangan dijadikan sekedar bagian “kampanye 

politik”, dan jangan berbohong ! 

c) Di Amerika Serikat banyak dana dikeluarkan untuk suatu 

program nasional yang dikenal dengan nama Program DARE 

(Drug Abuse Resistance Education). Intinya mengajak “Say No to 

Drugs”. Ada 5 focus areas utama :

1. Providing accurate information about tobacco, alcohol and 

drugs;

2. Teaching students techniques to resist peer pressure;

3. Teaching students respect for the law and law enfocers;

4. Giving students ideas for alternatives to drug use;

5. Building the self-esteem of students.

Dalam melawan ancaman narkoba,pengguna-narkoba dihargai 

sebagai “korban” keadaan masyarakat dan situasi prbadi. Dikatakan 

“young students need specific analytical and social skills to resist peer 

pressure and refuse drugs”. Kita mengenal gencarnya pelaku-pelaku 

bisnis mempromosikan dagangan mereka melalui “peer group 
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pressure” dan bisnis narkoba tidak terkecuali !

EVALUASI TENTANG STRATEGI

Pelajaran yang harus kita simak dan pikirkan/tarik adalah bahwa 

merupakan kenyataan pahit, usaha “negara-negara di dunia 

maju dan kaya” untuk memerangi narkoba dengan biaya besar 

(dilaporkan bahwa biaya di USA per tahun adalah US$ 30 Milyar), 

tidak dapat membendung perkembangan pengguna –narkoba. 

Pendapat ini dapat menggambarkan frustrasi alat penegak hukum:

“It is difficult to get people out of the drug culture, because of the 
enormous profits involved in the drug trade” (yang dimaksud di 
sini adalah keuntungan besar dari sindikat narkoba – perhatikan 
apa yang terjadi di Columbia dan Mexico !) –“the so called war on 
drugs is expensive” (sama dengan perang melawan korupsi dan 
manipulasi pajak di Indonesia ?!).

Di Amerika Serikat ada pendapat untuk melakukan legalisasi atau 

de-kriminalisasi dalam menghadapi masalah narkoba (terutama 

untuk pengguna-narkoba/addicts- lihat Mashab/Aliran ke-3 di 

atas). Pelajaran yang mereka rujuk adalah periode/ masa yang 

dikenal sebagai “Alcohol Prohibition Era” (1919 – 1933) yang telah 

menumbuhkan a.l organized crime di bawah kepemimpinan Al 

Capone. Pendapat ini mendapat tantangan keras a.l dengan alasan:

a) Legalization would increase the nation’s rate of drug usage’ creting 

even a large group of non-productuve, drug dependent people who 

must be cared for by the rest of society;

b) The problem of alcoholism should serve as a warning of what can 

happen when drugs are made readily available;
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c) Decriminalization or legalization of drugs is unlikely in the near 

future, but further study is warranted.

LAW ENFORCEMENT STRATEGIES

Kenyataan yang tidak boleh dilupakan mereka yang bergerak 

(berprofesi sebagai) penegak hukum (pidana) adalah a.l bahwa ada 

beberapa perilaku manusia yang dilarang dan diancam pidana oleh 

negara, tetapi justru larangan ini menimbulkan keuntungan besar 

bagi sebagian orang (atau perusahaan). Ini dilemanya ! Kenyataan 

ini menimbulkan kesimpulan “enormous profits are invoved in the 

drug trade”- di Amerika Serikat setiap tahun masuk secara gelap/

illegal -/+ 60 ton cocaine, yang punya nilai pasar (street value) US$ 

17 Milyar.

Keuntungan besar seperti ini tentunya menarik bagi kejahatan 

terorganisasi (KTO - organized crime). Tentu bukan mustahil 

bahwa hal ini juga akan atau sudah tejadi di Indonesia. Menurut 

saya strategi penegakan hukum (terutama oleh BNN) yang harus 

dilakukan bila terbukti telah terjadi KTO oleh “sindikat narkoba” (?) 

di Indonesia adalah memfokuskan “perang terhadap narkoba” kepada 

KTO atau sindikat-sindikat narkoba yang merupakan supplier untuk 

“distribusi-jalanan”.

Yang menarik perhatian bagi para ahli/pemerhati Kriminologi 

adalah a.l bahwa dengan menarik pelajaran dari perkembangan 

sejumlah kejahatan di dunia, maka terlihat bahwa peredaran narkoba 

(drug abuse and illegal drug trade) berjalan parallel/sejajar dengan 

kemajuan ekonomi masyarakat. Kesimpulan sementara adalah 
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bahwa memang profit besar terdapat dalam masyarakat makmur, 

karena berkembangnya “drug cuture” (masih membingungkan ?).

KESIMPULAN TERMASUK SARAN

1) Sebaiknya strategi penegakan hukum yang dijalankan oleh 

BNN difokuskan pada “perang melawan sindikat narkoba”, 

khususnya sindikat-narkoba yang merupakan bagian dari 

jaringan kejahatan terorganisasi global (KTO-Global Organized 

Crime). Hal ini tidak berarti bahwa Kepolisian dilarang menangani 

Kasus Kejahatan Narkoba !

2) Dalam sejumlah penelitian tentang KTO digambarkan luasnya 

(dan tersamarnya) jaringan KTO sampai pula ke dalam 

organisasi yang sah. Secara garis besar ada tiga jenis “bentuk 

bisnis” KTO :

a.  Merupakan “perusahaan kedok” (dibentuk khusus untuk 

kejahatan tsb);

b.  Berperan sebagai perusahaan yang melakukan bisnis-sah, 

tetapi dengan kejahatan bersangkutan sebagai kegiatan 

sampingan;

c.  Memang dikenal sebagai perusahaan yang selalu 

melakukan usaha yang sah, tetapi membiarkan/mentolerir 

terjadinya kejahatan di sekitar lingkup kerja mereka.

3) Bentuk “jaringan KTO” dalam 2a di atas pada umumnya berupa 

sebagai berikut:
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-  Di lapis bawah terdapat para penyedi barang dan jasa tidak-

sah, mereka dinamakan “Racketeers”, yang melakukan 

distribusi narkoba ke pedagang – eceran di jalan-jalan atau 

tempat penjualan tersembunyi;

-  Di lapis tengah terdapat para pengelola (manajer) yang 

disebut juga sebagai “Organizers”, terdiri dari orang-orang 

profesional dalam bidangnya dan Bergerak di bidang 

Bisnis, Politik, Penegakan Hukum (termasuk Advokat. 

Notaris dan Hakim), dsbnya;

-  Di lapis atas adalah para penyandang dana yang dinamakan 

“Financiers”, dari pengusaha-pengusaha “kakap” (besar) di 

bidang perdagangan, industri, perbankan, dsbnya.

4) Pelaksanaan penegakan hukum, diakui di Amerika Serikat, 

pada umumnya hanya dapat mengenai “lapis bawah” 

(racketeers) beserta anak buah mereka (di Indonesia mungkin 

para “preman”) yang melakukan penjualan-eceran;

5) Saran saya adalah bahwa kepada para pengguna-narkoba yang 

telah menjadi “addict”, Negara (terutama alat Penegak Hukum) 

memperlakukan mereka sebagai “korban” dan disalurkan ke 

panti-panti rehabilitasi khusus, dan apabila menjadi kasus ke 

pengadilan pidana, maka Majelis Hakim mengirim mereka 

ke panti-panti tersebut. Memasukkan mereka ke Lembaga 

Pemasyarakatan harus dihindari, apalagi “rahasia umum” 

mengatakan bahwa “bisnis narkoba” yang palin aman adalah 

di dalam LP.
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6) Dengan memperhatikan ancaman bahaya yang ada dari pihak 

“sindikat– narkoba” (ingat peristiwa-peristiwa di Italia), maka 

sebaiknya dibentuk Jaksa/PU khusus Narkoba dan juga 

Pengadilan Khusus Narkoba - ini tentu bukan untuk menjadi 

target bahaya, tetapi karena kasus melawan “sindikat- narkoba” 

memerlukan keahlian khusus (seperti juga “perang melawan 

korupsi, sebagai “extra-ordinary crime”).

Jakarta, 18 Februari 2011

Disampaikan dalam Seminar BNN

“Indonesia Bebas Narkoba 2015 –

Penegakan Hukum Yang Terintegrasi dan Komprehensif”
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KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN 
APARATUR HUKUM
DALAM REPELITA VII

Pendahuluan 

Memasuki Repelita VII, Indonesia akan menghadapi suatu dunia 

yang sudah sangat berubah dan masih akan berubah dengan 

sangat cepat. Perubahan dunia ini tentu saja akan mempengaruhi 

pula kebijaksanaan pembangunan nasional kita. Kita harus dapat 

mengatasi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Oleh 

karena itu kita harus dapat menyusun perencanaan menghadapi 

tantangan-tantangan tersebut, agar dapat keluar dalam keadaan 

yang lebih kuat dan lebih makmur serta adil. Tetapi untuk berhasil, 

kita harus dapat mempergunakan seluruh keahlian dan kepandaian 

(ingenuity) kita dalam perencanaan dan pelaksanaan program-

program pembangunan itu. 

Negara-negara di dunia menghadapi tantangan dalam abad ke-21 

ini dengan melaksanakan liberalisasi ekonomi dan membebaskan 

persaingan. Kita melihat adanya SEM (Single European Market), 

NAFTA (North American Free Trade Area) dan AFTA (ASEAN Free 

Trade Area) yang akan membuka batas-batas pasar barang dan jasa. 

Indonesia pun turut serta dan malahan dalam tahun 1994 menjadi 

tuan rumah pertemuan pemimpin-pemimpin APEC (Asia Pacific 

Economic Cooperation). Cara negara-negara (atau kelompok negara) 
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menghadapi perubahan dalam perdagangan internasional ini, 

akan mempengaruhi pula perencanaan pembangunan nasional 

kita. Terutama tentunya di bidang-bidang ekonomi, keuangan dan 

perdagangan internasional. Tetapi pembangunan hukum pasti 

juga akan memperoleh dampaknya. Liberalisasi perdagangan 

berarti, pada dasarnya, penghapusan (meskipun bertahap) segala 

pembatasan (restrictions) dan hambatan (obstacles) dagang, agar 

terjadi lalu lintas bebas (free movements) barang, jasa, modal dan tenaga 

kerja. Penyusunan peraturan-peraturan nasional, pembaharuan 

kontrak-kontrak dagang dan penyelesaian perselisihan hukum akan 

memerlukan bantuan ahli ahli (sarjana) hukum. Pengetahuan para 

ahli hukum harus ditambah dan kurikulum pendidikan hukum 

perlu disesuaikan pula. Ini menunjukan bahwa perencanaan 

pembangunan hukum untuk Repelita VII, harus siap menghadapi 

tantangan liberalisasi perdagangan jasa, termasuk pelayanan 

hukum (legal services) dalam tahun 2000-an. 

Permasalahan Umum Yang Dihadapi 

Tujuan utama pembangunan nasional kita dapat disingkatkan 

menjadi pembangunan masyarakat Indonesia yang makmur 

dengan mengutamakan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. Karena itu dalam pembangunan nasional ini penekanan 

diberikan pada pembangunan ekonomi. 

Pentingnya hukum untuk menunjang pembangunan ekonomi 

ini telah lebih difokuskan pada GBHN 1993 dan melalui Repelita 

VI (1994-1999) pada Bab 39. Dalam kedua dokumen ini telah 
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dikemukakan peranan penting yang diberikan pada sistem hukum 

dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditekankan pula bahwa 

sistem hukum tersebut harus ditunjang oleh tenaga ahli hukum yang 

berkemampuan tinggi dan profesional, lembaga-lembaga hukum 

yang efisien dan sistem peradilan yang efektif. Namun demikian, 

dalam Seminar Hukum Nasional ke-VI (1994), Temu Kenal Cita 

Hukum dan Penetapan Asas-Asas Hukum Nasional serta Temu 

Wicara tentang Pelaksanaan Pembangunan Hukum dalam PJP II 

yang diselenggarakan tahun 1995, terungkap dalam diskusi bahwa 

pembangunan hukum dalam 50 tahun sejak proklamasi negara 

Indonesia (1945-1995), masih sangat terbelakang dibandingkan 

dengan pembangunan di bidang perekonomian. Untuk mengurangi 

adanya kesenjangan antara hukum yang diperlukan (a.l. oleh bisnis 

modern dalam abad ke-21) dengan lembaga dan peraturan hukum 

yang ada, maka diperlukan pembaharuan hukum yang dipercepat 

(accelerated transformation) dari suatu sistem hukum yang tradisional-

kolonial-pluralistik ke arah sistem hukum yang modern-nasional. 

Pentingnya “kepastian hukum” juga ditekankan; hukum harus 

dapat melindungi dan menjamin hak-hak dan kebebasan pribadi, 

termasuk dari perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing 

(perusahaan PMA). 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat dalam 25 tahun 

terakhir (1970-1995) telah sangat meningkatkan transaksi bisnis 

(termasuk bisnis internasional) dan membuka pula peluang 

masuknya bentuk-bentuk transaksi baru yang sebelumnya tidak 

dikenal hukum Indonesia. Transaksi, perikatan dan perjanjian 
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dagang sekarang ini di Indonesia makin canggih dan banyak 

dipengaruhi oleh hukum asing, namun hukum dagang kita masih 

memakai hukum peninggalan jaman Hindia Belanda (yang baru 

sedikit saja yang dimodernisir, seperti hukum tentang perseroan 

terbatas dan hukum tentang jaminan barang tetap). 

Dalam keadaan seperti di atas ini menjadi pertanyaan besar apakah 

hukum Indonesia dapat memenuhi harapan GBHN 1993 (dan 

nantinya GBHN 1998) untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di 

masa yang penuh tantangan dalam abad ke 21 nanti? 

Sorotan tajam yang diarahkan pada pembangunan hukum yang 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi (di bidang perdata) 

pada dasarnya berlaku pula bagi pembangunan hukum di bidang 

kegiatan lain. Makin cerdasnya warga masyarakat Indonesia 

akan menyebabkan pula makin kritisnya mereka terhadap 

tindakan-tindakan pemerintahan. Juga dengan rnakin terbukanya 

komunikasi karena kemajuan dalam teknologi informasi, maka 

makin mudahnya pula warga masyarakat mengetahui dengan cepat 

kritik-kritik yang diajukan pada sejumlah tindakan pemerintahan, 

termasuk kritik-kritik yang datang dari luar negeri (melalui Internet 

dan E-Mail). Pembaharuan hukum publik disini diperlukan untuk 

mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan warga masyarakat 

akan tindakan-tindakan pemerintahan yang lebih terbuka dan 

bertanggungjawab (accountable). Tuntutan akan pemerintahan yang 

baik (good governance) mengakibatkan beban pada para ahli (sarjana) 

hukum untuk menyusun peraturan-peraturan dan mengawasi 

dilaksanakannya peraturan-peraturan tersebut. 



�0�

Mardjono Reksod�putro

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkat pula 

permasalahan sosial dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran hukum 

yang diancam sanksi pidana. Bentuk pelanggaran hukum ini dapat 

berupa kejahatan konvensial (umumnya sudah tercakup dalam 

undang-undang hukum pidana kita), maupun berupa kejahatan 

yang non-konvensial (dalam istilah kriminologi dinamakan 

dimensi baru kejahatan yang menyangkut “abuse of power”, baik 

“economic power” maupun “political or public power”). Istilah populer 

dalam masyarakat kita adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi 

berkaitan dengan korupsi dan kolusi. Tuntutan tentang perlunya 

diberikan perhatian yang lebih besar pada perlindungan terhadap 

konsumen dan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban 

pidana suatu perusahaan (korporasi) akan memberi “wajah 

baru” pada peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. 

Pembaharuan-pembaharuan dalam bidang hukum publik di atas 

akan mewajibkan pemerintah segera mengajukan konsep hukum 

pidana baru untuk membantu penegak hukum dan pengadilan 

melaksanakan tugasnya sesuai harapan masyarakat. 

Baik pembaharuan dalam hukum perdata (termasuk hukum 

ekonomi) dan hukum publik (termasuk hukum pidana) memerlukan 

tenaga-tenaga ahli (sarjana) hukum yang cakap (competent) dan 

profesional serta aparatur hukum yang berwibawa (dihormati dan 

ditaati oleh masyarakat). Pembangunan di bidang hukum yang akan 

direncanakan melalui REPELITA VII sewajarnya memperhatikan 

pula hal-hal tersebut di atas.



�0�

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

Tujuan Pembinaan Aparatur Hukum 

Aparatur (apparatus) hukum merujuk pada organisasi yang 

diperlukan oleh sistem hukum dalam mencapai tujuannya. 

Dalam penafsiran seperti ini maka pembinaan aparatur hukum 

(dalam pembangunan hukum nasional kita) dimaksudkan untuk 

menunjang terciptanya suatu sistem hukum nasional yang dapat 

menjawab permasalahan umum yang diuraikan di atas. 

Oleh karena itu pembinaan aparatur hukum dapat dibedakan 

antara pembinaan: 

a) Sumber daya manusia di bidang hukum; 

b) Lembaga hukum; dan 

c) Mekanisme serta prosedur hukum. 

Pembinaan aparatur hukum ini harus diarahkan untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan sistem hukum nasional 

yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1) suatu sistem hukum nasional yang didasarkan pada falsafah 

negara Pancasila dan pada UUD 1945, yang menjamin kepada 

masyarakat Indonesia akan terciptanya masyarakat adil dan 

makmur, dimana kedaulatan hukum (rule of law) dihormati 

dalam perilaku nyata pelakupelaku individu maupun lembaga, 

serta dimana upaya mengoreksi ketidakadilan (redress of 

injustices) dapat disalurkan melalui peradilan yang bebas dan 

netral (an independent and neutral judiciary); dan 
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2) suatu sistem hukum nasional yang modern, yang akan mampu 

berfungsi secara baik dalam suatu perekonomian pasar (market 

economy) berdasarkan kebijaksanaan negara yang tertuang 

dalam GBHN sebagai pedoman pembangunan ekonomi di 

Indonesia, dimana pelaku-pelaku ekonomi mendapat jaminan 

dari sistem peradilan yang berlaku bahwa persengketaan 

dagang mereka akan diadili secara adil dan jauh dari 

kesewenang-wenangan, dan dengan demikian sistem hukum 

modern ini akan memungkinkan perekonomian Indonesia 

memasuki pasar dunia (world markets) sesuai dengan aturan-

aturan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). 

Dicanturnkannya kedua syarat ini sebagai tujuan akhir pembinaan 

aparatur hukum menurut makalah ini, adalah karena saya (penulis) 

berpendapat bahwa kedua ciri sistem hukum nasional ini belum 

ada sekarang. GBHN 1993 (dan mungkin pula GBHN 1998) telah 

mengamanatkan pada pemerintah (dan kita semua para sarjana 

hukum!) bahwa tujuan pembangunan hukum nasional jangka 

panjang adalah: “pengembangan sistem hukum nasional yang andal 

yang mampu menjawab tuntutan-tuntutan keadilan yang makin 

meningkat dan yang mampu mendukung serta mengamankan 

hasil-hasil pembangunan”. Tetapi penafsiran operasionalnya belum 

jelas benar (sering masih diliputi oleh istilah euphemistik, agar tidak 

menyinggung perasaan), terutama tentang pengertian “tuntutan 

keadilan” dan “kemampuan mendukung dan mengamankan hasil-

hasil pembangunan”. Karena itu disarankan agar kedua syarat di 

atas dijadikan ukuran berhasil tidaknya pembinaan aparatur hukum 

di Indonesia, paling tidak dalam tahap Repelita VII (1999-2004). 
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Globalisasi membawa banyak peluang tetapi juga kesulitan bagi 

negara yang sedang membangun seperti Indonesia, tetapi tepatlah 

apa yang diamanatkan Presiden Suharto bahwa Indonesia, mau 

tidak mau dan suka tidak suka, harus menyesuaikan diri dengan 

perubahan dunia ini. Apabila dasardasar perekonomian (economic 

fundamentals) kita kuat, maka globalisasi dapat membawa negara kita 

dalam pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan (sustained 

high grow rates). Tetapi dalam keadaan yang sebaliknya, maka 

globalisasi memang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi 

kita, malahan dapat menghapus hasil pembangunan yang telah 

kita capai. Pembangunan hukum (termasuk pembinaan aparatur 

hukum) dan adanya kepastian hukum, harus dapat menopang 

dasar-dasar perekonomian Indonesia agar tidak melemah. Inilah 

salah satu strategi untuk mengamankan hasil pembangunan yang 

telah kita capai dengan banyak pengorbanan. 

Pembinaan Sumber Daya Manusia Di Bidang Hukum 

Untuk dapat melakukan antisipasi keperluan yang akan dihadapi 

pembangunan di bidang hukum dalam perubahan dunia di masa 

mendatang, maka pembinaan sumberdaya manusia haruslah 

diprioritaskan. Beberapa saran kebijaksanaan akan diuraikan di 

bawah ini. Saran-saran belum berbentuk rumusan kebijaksanaan 

dan lebih bermaksud menguraikan latar belakang pemikiran untuk 

penyusunan kebijaksanaan. 
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A. Pendidikan tenaga profesional hukum 

Dengan asumsi bahwa perbaikan dalam pendidikan di fakultas 

hukum dapat terselenggara (a.l. melalui adanya matakuliah 

“pendidikan dan latihan kemahiran hukum”), masih belum ada 

jaminan bahwa para lulusan sudah dapat memenuhi kualitas yang 

diperlukan masyarakat. Karena itu diperlukan tambahan pelatihan 

bagi para lulusan ini yang ingin bekerja dalam bidang profesi 

hukum. 

Tambahan pelatihan ini dapat dilakukan melalui kursus-kursus 

pendek (yang mengutamakan pelatihan) yang diselenggarakan oleh 

profesi hukum dan melalui sistem magang (on the job training) pada 

sejumlah kantor yang mempunyai kualifikasi untuk hal tersebut. 

Pada waktunya nanti pemberian ijin melakukan pekerjaan profesi 

hukum harus dikaitkan dengan telah ditempuhnya pelatihan 

tersebut dengan hasil memuaskan. Pencarian calon-calon untuk 

bekerja di kejaksaan dan di pengadilan harus pula dilakukan dari 

mereka yang telah mempunyai sertifikat pelatihan tersebut. 

Agar persyaratan di atas dapat dilaksanakan (secara bertahap), perlu 

dibentuk suatu Badan Pengawas Profesi Hukum. Pembentukan 

Badan ini sebaiknya dilakukan melalui peraturan perundang-

undangan. Kecuali untuk mendorong terbentuknya pelatihan-

pelatihan di atas, Badan ini berfungsi pula mengawasi pelaksanaan 

kode etik (termasuk sebagai lembaga banding dalam perselisihan 

penerapan sanksi disiplin pelanggaran kode etik) oleh para anggota 

profesi hukum. Dapat juga merupakan tugas Badan ini untuk 
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menyusun buku (-buku) pedoman standar kerja dan etika kerja 

bagi profesi hukum. 

B. Akreditasi lembaga pendidikan profesi hukum 

Apabila persyaratan untuk dapat memasuki profesi hukum seperti 

diuraikan di atas dapat berjalan, maka diperkirakan akan terdapat 

sejumlah kursus dan kesempatan magang yang tumbuh. Dalam 

melakukan antisipasi rendahnya kualitas pelatihan, maka suatu 

Badan Akreditasi Pendidikan Profesi Hukum perlu pula dibentuk. 

Tugas Badan Akreditasi ini adalah memberikan pembinaan 

terbentuknya tempat-tempat pelatihan yang berkualitas dan 

selanjutnya menetapkan akreditasi. 

Pada waktunya nanti, hanya lembaga atau tempat pelatihan yang 

diberi akreditasi dapat mengeluarkan sertifikat kelulusan pelatihan 

untuk dapat bekerja dalam profesi hukum (misalnya dinamakan 

Sertifikat Pendidikan Lanjutan Hukum Praktis). Badan Akreditasi 

akan menetapkan pula, bersama-sama dengan Konsorsium Ilmu 

Hukum (atau organisasi serupa), syarat-syarat pencapaian Sertifikat 

ini. 

Sebagai contoh atau model, dapat diusahakan agar dibentuk 

suatu lembaga pendidikan dan latihan untuk para anggota profesi 

hukum ini, misalnya di Jakarta, dengan meniru Iembaga-lembaga 

pendidikan dan pembinaan manajemen yang telah ada. Model ini 

dikembangkan bersama antara organisasi profesi hukum bersama-

sama fakultas-fakultas hukum dan dapat diberi nama Lembaga 
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Pendidikan dan Pembinaan Praktek Hukum (LP3H; Law Practice 

Institute).

C. Mempersiapkan tenaga pengajar (instruktur) 

Seperti dapat dicontoh pula dari kemajuan yang diperoleh di bidang 

pendidikan dan pembinaan manajemen, maka akan diperlukan 

waktu bertahuntahun untuk mempersiapkan tenaga pengajar dan 

instruktur yang handal bagi Lembaga Pendidikan tersebut di atas. 

Mempersiapkan para pendidik dan pelatih ini harus dilakukan di 

dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian tentang kurikulum 

dan silabus yang sesuai untuk keperluan praktek hukum di 

Indonesia harus pula dilakukan. 

Adalah suatu kekeliruan (yang sering dilakukan dalam pendidikan 

hukum) untuk berpendapat bahwa setiap dosen hukum dan 

atau praktikus hukum dapat dengan sendirinya mendidik dan 

melatih tenaga-tenaga praktisi hukum muda. Untuk menghindari 

kekeliruan ini, yang akan menggagalkan segala upaya peningkatan 

kemampuan anggota profesi hukum, diperlukan rencana khusus 

mempersiapkan dan memberi akreditasi pula pada tenaga pendidik 

dan pelatih Lembaga Pendidikan tersebut. Fakultas-fakultas 

hukum yang dalam rangka Kurikulum Pendidikan Hukum 1994 

mempersiapkan Laboratorium Hukum dan matakuliah Pendidikan 

dan Latihan Kemahiran Hukum (6 SKS) patut memperhatikan pula 

kekeliruan berpikir seperti di atas.

Kekeliruan lain yang sering pula dilakukan adalah berpendapat 

bahwa setiap mahasiswa fakultas hukum (dan setiap sarjana hukum) 
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yang berkewarganegaraan Indonesia tentunya telah mahir bercakap 

dan menulis dalam bahasa Indonesia. Kenyataan membuktikan lain. 

Karena itu penguasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia patut 

merupakan bagian dari kurikulum pendidikan profesi hukum. 

Dengan sendirinya pula kemahiran berbahasa Inggris perlu pula 

diberi tekanan, karena kemahiran ini merupakan suatu aset bagi 

para anggota profesi hukum Indonesia dan akan meningkatkan 

“daya saing” mereka.

D. Peningkatan kemampuan sarjana hukum di sektor publik 

Pada waktu yang akan datang, menghadapi perubahan-perubahan 

dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia, 

diperkirakan akan bertambah banyak tugas-tugas yang dibebankan 

pada para sarjana hukum yang bekerja di sektor publik, khususnya 

di biro-biro hukum pemerintah (government lawyers) dan di 

lembaga-lembaga swasta yang mewakili kepentingan masyarakat 

(misalnya lembaga konsumen dan lembaga bantuan hukum untuk 

orang miskin; public interest lawyers). Tugas kedua macam sarjana 

hukum ini pada dasarnya sama, yaitu membela kepentingan warga 

masyarakat. 

Mereka bersama-sama harus dapat merancang peraturan 

perundangundangan yang berpihak pada kesejahteraan umum 

dan rasa keadilan warga masyarakat. Tantangan-tantangan yang 

akan dihadapi mereka diakibatkan oleh perdagangan internasional 

yang makin terbuka sampai pada perlindungan akan hak-hak asasi 

manusia. 
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Diperlukan kesempatan bagi para sarjana hukum ini menambah dan 

meningkatkan kemampuan mereka, melalui berbagai pendidikan 

lanjutan di bidang hukum (continuing legal education atau CLE), baik 

mengenai kemahiran penyusunan peraturan (legislation drafting), 

kepekaan dan kepedulian permasalahan sosial (social responsibilities 

of lawyers) maupun mengenai substansi hukum modern (international 

business transaction, intelectual property rights, stock market transactions, 

dan sebagainya). 

E. Rekrutmen untuk pekerjaan di bidang publik 

Dalam persaingan antara bidang publik dengan bidang swasta 

untuk menerima alokasi tenaga-tenaga ahli, maka bidang publik 

sering sekali kalah bersaing. Hal ini disebabkan bukan karena 

bidang kerjanya yang kalah menarik, namun karena imbalan (gaji, 

promosi dan status) yang dapat diberikan bidang publik memang 

lebih kccil daripada bidang swasta. Di Indonesia, khususnya di 

bidang hukum, hal ini mengakibatkan bahwa banyak tenaga-

tenaga muda sarjana hukum yang potensial mencari karier di luar 

bidang pemerintahan dan bidang kehakiman (termasuk kejaksaan 

dan pengadilan). 

Menentang kenyataan di atas tentunya sukar, namun untuk 

mengurangi ketidak-seimbangan sehingga menarik pula untuk 

lulusan-lulusan yang baik dari fakultas hukum untuk bersedia 

bekerja di bidang publik (khususnya pemerintahan dan kehakiman), 

maka harus dilakukan penyempurnaan dalam: 



�1�

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

a) sistem rekrutmen (standar minimal penerimaan; keterbukaan 

rekrutmen melalui surat kabar dan keterbukaan pengumuman 

hasil); 

b) sistem promosi (dikaitkan tidak saja pada keberhasilan kerja, 

tetapi juga pada kejujuran dan integritas pribadi, serta pada 

kemampuan menambah wawasan baru di bidang hukum); 

c) sistem mutasi (memberi insentif “tinggi” kepada mereka yang 

bekerja di lokasi yang kurang menarik, antara lain melalui 

bantuan untuk meningkatkan diri melalui pendidikan). 

Khususnya bagi government lawyers yang berada di dalam posisi 

dekat dengan para pembuat keputusan (decision makers) di 

departemen-departernen, maka perlu direkrut tenaga-tenaga ahli 

sarjana hukum yang menguasai bahasa asing (a.I. bahasa Inggris; 

bahasa Belanda) yang baik. 

Pembinaan Lembaga Hukum

Yang ingin disoroti adalah lembaga-lernbaga hukum berikut ini: 

A. BiroHukum, B. BPHN-DepartemenKehakiman, C. Kepolisian, 

D. Kejaksaan, E. Pengadilan dan F. Pelayanan Hukum (Advokat, 

Notaris dan Konsultan Hukum). Seperti juga dalam bagian yang 

terdahulu rumusan di bawah ini lebih mengarah pada uraian 

kegiatan yang dapat merumuskan kebijaksanaan (-kebijaksanaan) 

yang sesuai.
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A. Biro Hukum 

Dalam bagian terdahulu telah dikemukakan tentang tugas-tugas 

yang makin berat yang harus dapat diantisipasi dalam sepuluh tahun 

mendatang. Kecuali sebagai tempat bertanya kepada ahli hukum 

(pemberi nasihat hukum tentang kebijaksanaan departemen), 

maka biro hukum seharusnya menjadi pula “dapur” penyusunan 

peraturan-peraturan departemen yang bersangkutan. 

Disarankan melalui makalah ini agar biro-biro hukum dapat 

meningkatkan koordinasi kerja mereka antar berbagai biro 

hukum (dari departemen yang berikatan di bawah suatu 

Menteri Koordinator, maupun di luar wilayah kerja ini). Tujuan 

utama tentunya agar terdapat harmonisasi dalam penyusunan 

kebijaksanaan maupun dalam penegakan hukumnya. 

Untuk meningkatkan peran biro hukum ini, dapat dipikirkan 

pula untuk menempatkan biro hukum ini dalam posisi organisasi 

yang lebih strategis dan lebih dekat pada Menteri dan pengambil 

keputusan utama yang lain. Dalam menghadapi abad ke-21, maka 

hukum akan menjadi alat yang sangat strategis, terutama dalam 

kegiatan-kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis. 

B. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

Sumbangan BPHN dalam pembangunan hukum di Indonesia 

adalah besar. Sayangnya Badan ini belum dapat bergerak sebagai 

suatu badan pembaharuan hukum (Law Reform Agency). Untuk 

mencapai kedudukan seperti itu diperlukan beberapa persyaratan. 



�1�

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

Pertama-tama harus ada suatu komitmen (keterikatan yang kuat) 

dari pemerintah bahwa pembaharuan hukum di Indonesia (terutama 

dalam arti pembaharuan dan harmonisasi peraturan) harus segera 

dilaksanakan. Kedua, ada kesepakatan di antara berbagai kelompok 

profesi hukum (hakim, jaksa, advokat, notaris, konsultan hukum) 

agar pembaharuan hukum ini dapat dilaksanakan di bawah “satu 

atap”. Ketiga, ada komitmen dari berbagai kelompok profesi 

hukum (melalui organisasi profesi mereka) untuk mendukung 

pembaharuan hukum ini, dengan mengirim pakar-pakar hukum 

yang tergabung dalam organisasi mereka bekerjasama dalam 

wadah “satu atap” ini. 

Persyaratan pertama akan menjamin adanya dana yang cukup dan 

diberikan prioritas dari pemerintah. Tanpa adanya anggaran yang 

jelas dan berlanjut, maka pembaharuan hukum yang memakan 

waktu beberapa Pelita tidak mungkin terlaksana. Begitu pula 

bantuan dana dari pihak asing (grant, soft loan), misalnya dari Bank 

Dunia (World Bank) tidak akan dapat diberikan tanpa anggaran 

rupiah sebagai “counterpart funding”. Kalaupun ada maksud 

mengajak pihak swasta Indonesia untuk membantu (misalnya 

dalam pembuatan CD-ROM peraturan), maka diperlukan komitmen 

pemerintah untuk menjamin kembalinya investasi mereka. 

Persyaratan kedua dan ketiga akan menjamin lebih lanjut dukungan 

“politis “ maupun tersedianya pakar-pakar hukum yang bersedia 

mengikuti jadwal-jadwal dan prioritas-prioritas yang ditentukan 

bersama dalam menyelenggarakan pembaharuan hukum ini. 
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Apabila ketiga persyaratan tersebut di atas dapat dicapai, maka 

masih diperlukan peningkatan status BPHN (atau dibentuk badan 

baru di luar Departemen Kehakiman) yang dapat berfungsi 

sebagai wadah “satu atap” yang dipercaya menyelenggarakan 

pembaharuan hukum ini. Pengalaman di bidang kegiatan dan 

tenaga-tenaga berpengalaman serta bahan-bahan untuk mulai 

melakukan pengkajian di bidang-bidang yang akan diperbaharui, 

sudah cukup banyak tersedia dalam Badan ini.

C. Lembaga Kepolisian 

Tenaga-tenaga ahli di bidang kepolisian bukanlah sarjana hukum. 

Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa tugas kepolisian yang 

utama adalah menegakkan hukum. Karena itu pembicaraan 

mengenai pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dari pemikiran pula tentang pembinaan lembaga kepolisian ini. 

Tantangan yang makin rumit (complex) akan dihadapi kepolisian 

dengan makin modern dan terbukanya masyarakat Indonesia, karena 

globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Tenaga ahli kepolisian 

yang bekerjasama secara profesional diperlukan, untuk memberi 

rasa aman bagi para warga masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas mereka menunjang kegiatan pembangunan nasional. 

Tugas utama kepolisian adalah mengabdikan pekerjaannya pada 

masyarakat dengan menjamin hukum dan ketertiban (to safeguard 

law and order). Struktur organisasi kepolisian harus dapat disesuaikan 

dengan tujuan utama ini. 
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Pembinaan struktur dan organisasi lembaga kepolisian ini harus 

ditunjang oleh tenaga-tenaga sarjana ilmu kepolisian yang terdidik 

dengan baik. Perwira-perwira kepolisian harus dipersiapkan untuk 

menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial yang diperkirakan 

akan timbul dalam era globalisasi (dengan kecanggihan komputer 

dan teknologi) yang akan datang. Struktur dan organisasi lembaga 

kepolisian harus dapat mengakomodasi penempatan tenaga-tenaga 

ahli ilmu kepolisian (sarjana dan magister) maupun tenaga-tenaga 

ahli lainnya (baik dari ilmu pengetahuan alam maupun sosial dan 

budaya) yang dapat menunjang tugas menjamin tegaknya hukum 

(law enforcement) dan terjaganya ketertiban (maintenance of order). 

D. Lembaga Kejaksaan

Di dalam sistem peradilan pidana tugas kejaksaan yang utama 

adalah mendakwa para pelanggar hukum yang diancam dengan 

sanksi pidana di muka pengadilan. Dalam rangka proses peradilan 

pidana maka jaksa-penuntut umum merupakan mata rantai antara 

proses penyidikan yang telah selesai (umumnya oleh lembaga 

kepolisian) dengan proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan 

(untuk menentukan kesalahan dan pidana terdakwa). 

Menghadapi perbuatan kriminal yang semakin canggih, terutama 

dalam era globalisasi dengan teknologi komunikasinya, maka 

diperlukan penuntut umum yang memahami benar kerumitan 

(complexity) berbagai transaksi bisnis (nasional dan internasional) 

yang akan merupakan ciri-ciri kejahatan krah-putih (white collar 

crime) di masa sepuluh tahun yang akan datang. 
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Di samping tugas utamanya sebagai penuntut umum (public 

prosecutor), lembaga kejaksaan dibebani pula tugas baru sebagai 

pengacara negara dalam bidang perdata dan tata-usaha negara. 

Tugas baru ini akan memerlukan pembinaan struktur dan organisasi 

lembaga kejaksanaan yang tidak saja menerima sarjana hukum 

yang mengkhususkan dirinya pada penanganan perkara pidana, 

tetapi juga para sarjana hukum yang berkualitas tinggi menangani 

perkara-perkara perdata dan tata-usaha negara. 

E. Lembaga Pengadilan 

Rasa aman dan adanya kepastian hukum dipancarkan ke dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui putusan-putusan 

lembaga pengadilan yang cepat dan memenuhi rasa keadilan. 

Karena itu ungkapan bahwa “pengadilan adalah benteng terakhir 

keadilan” perlu dijadikan semboyan kerja profesional para hakim 

dan para personil pengadilan lainnya. 

Di samping perlunya lembaga pengadilan yang bebas dan 

berwibawa, diperlukan pula tenaga-tenaga hakim profesional yang 

menguasai bidang-bidang hukum baru, yang bersumber pada 

permasalahan hukum akibat adanya liberalisasi perdagangan dan 

ekonomi. Struktur dan organisasi sistem peradilan yang ada harus 

mampu untuk menerima penyesuaian yang diperlukan, seperti 

kamar (sidang) yang mempunyai spesialisasi memeriksa perkara 

(perdata/dagang dan pidana) yang memerlukan pengetahuan 

khusus (spesialistis) dari hakim-hakimnya. Contoh-contoh perkara 

yang diperkirakan mempunyai kerumitan penerapan hukum dan 
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mengevaluasi bukti-bukti adalah dalam bidang: kepailitan dan 

likuidasi perusahaan besar (multi-nasional); sengketa hak milik 

intelektual yang berdimensi internasional; kejahatan komputer, dan 

yang serupa. Dalam kasus-kasus yang rumit penggunaan saksiahli 

mungkin tidak cukup. Alternatif lain adalah penggunaan hakim 

ad-hoc (seperti dalam perkara tata-usaha negara), tetapi masih 

juga mempunyai permasalahan administratifnya (pengangkatan, 

pembiayaan, penentuan keahlian, keterbatasan waktu, dll). 

Di dalam jaman kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi 

ini, maka sudah sewajarnya secara bertahap proses administrasi 

perkara dan penyelesaian hasil putusan hakim memanfaatkan 

alat komputer. Penggantian sistem lama (manual) ke yang baru 

(computerization of cases) bukanlah hal yang mudah dan karena itu 

memerlukan persiapan yang cermat. Manfaat yang dapat diperoleh 

di samping kecepatan dan aksesibilitas, adalah dimungkinkannya 

penerbitan dari yurisprudensi tetap sebagai pedoman para hakim 

dan bahan kajian di pendidikan tinggi hukum. 

F. Lembaga Pelayanan Hukum 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam organisasi lembaga-

lembaga pelayanan hukum seperti organisasi: advokat, notaris dan 

konsultan hukum, adalah tidak terlihatnya dengan jelas bahwa 

organisasi-organisasi ini adalah organisasi profesi hukum, yang 

memegang kuat etika profesi dan mempunyai komitmen kuat untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual dan kemahiran profesi para 

anggotanya.
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Dalam menghadapi persaingan jasa-jasa pelayanan hukum 

yang akan datang dengan adanya liberalisasi perdagangan jasa 

(termasuk jasa pelayanan hukum), maka organisasi-organisasi ini 

harus membenahi keanggotaan mereka. Mungkin sudah waktunya 

bagi organisasi-organisasi profesi hukum untuk menyusun suatu 

direktori (directory) yang memuat nama semua anggota profesi 

hukum dilengkapi dengan nama kantor (bila ada), alamat, bidang 

pekerjaan profesi yang dilakukan, dan sebagainya. Di masa yang 

akan datang daftar (direktori) semacam ini harus terdapat pula 

pada Departemen Kehakiman (bukan untuk keperluan perijinan, 

tetapi hanya untuk keperluan informasi dan statistik). 

Pembinaan Mekanisme dan Prosedur Hukum 

Uraian dalam bagian makalah ini bentuknya akan singkat 

saja. Mekanisme dan prosedur yang diharapkan dari aparatur 

hukum harus dapat dikaji dari aspek efektivitas, efisiensi dan 

keterbukaannya. 

Seperti dicoba diuraikan dalam bagian-bagian sebelumnya dari 

makalah ini, pembinaan aparatur hukum pertama-tarna terkait 

pada pembinaan sumber daya manusianya yang profesional 

dan cakap (competent). Selanjutnya diperlukan pula pembinaan 

dari lembaga hukumnya sebagai suatu sistem yang dapat 

menyesuaikan diri pada tuntutan dan tantangan pekerjaan yang 

harus dilaksanakannya. Kesemuanya mengarah pada satu tujuan 

(GBHN, 1993): “pengembangan sistem hukum yang andal, yang 

mampu menjawab tuntutan tuntutan keadilan yang makin 
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meningkat dan yang mampu mendukung serta mengamankan 

hasil-hasil pembangunan”. 

Dalam aparatur hukum, yang telah terdiri dari anggota-anggota 

profesi yang cakap dan berada dalam suatu sistem yang sesuai 

keperluan dan pegas, maka masih diperlukan mekanisme dan 

prosedur yang akan membuat sistem ini dapat bergerak, berjalan 

sesuai yang direncanakan untuk sistem tersebut. Yang dimaksud 

disini adalah proses-proses yang akan membuat kerja lembaga-

lembaga hukum tersebut (biro hukum, BPHN, lembaga kepolisian, 

lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan, dan lembaga pelayanan 

hukum: advokat, notaris dan konsultan hukum) efektif dan efisien. 

Pada dasarnya hal ini adalah bidang manajemen. 

Pembinaan mekanisme dan prosedur hukum pada aparatur hukum, 

sebagai suatu permasalahan manajemen, menurut pendapat saya 

(penulis) harus ditekankan pada “keterbukaan” (transparency). 

Mekanisme dan prosedur memberikan arah pada tugas-tugas yang 

harus diselesaikan oleh aparatur hukum dan sekaligus memberikan 

pedoman pada pengawasan cara kerja yang profesional. Dalam 

hal terakhir ini sangat penting pengawasan masyarakat, yang 

hanya dapat dilaksanakan dalam suatu manajemen terbuka yang 

menghargai kritik.

Penutup 

Pembangunan ekonomi kita yang cepat dan berhasil, telah mengantar 

bangsa Indonesia ke pintu gerbang abad ke-21 dengan harapan 
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dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Globalisasi 

dan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan pula tantangan-

tantangan hukum pada aparatur hukum. Apabila aparatur hukum 

tidak siap untuk menopang kemajuan yang telah dicapai, maka 

globalisasi dapat pula menghambat laju pertumbuhan ekonomi. 

Sumber daya manusia di bidang hukum, lembaga-lembaga hukum 

dan mekanisme serta prosedur hukum, yang semuanya terkait pada 

aparatur hukum, harus dapat dibina dan dikembangkan secara 

cepat (dengan akselerasi) agar mampu menghadapi tantangan-

tantangan hukum di atas. 

Secara jujur kita harus berani membenarkan pendapat seorang 

pakar senior hukum Indonesia yang menyatakan bahwa keadaan 

hukum (termasuk aparatur hukum) pada waktu ini “desperate but 

not hopeless” (sangat menghawatirkan tetapi bukan tidak dapat 

tertolong). Masalahnya adalah apa yang dapat kita sumbangkan 

pada pembangunan hukum dalam Repelita VII nanti? Bersikap 

profesional dan jujur sudah merupakan sumbangan berharga. 

Ujung Pandang, 9 Desember 1997 

Disampaikan pada Lokakarya 

Pembangunan Bidang Hukum 

Repelita VII yang diselenggarakan 

oleh BPHN di Hotel Sahid 

Makasar.
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RUU KUHAP DALAM KONTEKS
EFEKTIVITAS PENANGANAN 
TIPIKOR
(T�njauan Yur�d�s Pengaruh RUU KUHAP)

Pengantar

Makalah ini hanya akan membahas permasalahan yang diajukan 

Tim FGD KPK, yaitu tentang :

- Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)

- Wewenang Pengadilan Mengadili

- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan,dan

- Upaya Hukum : Banding – Kasasi – Peninjauan Kembali (PK).

Karena Penulis bukan seorang Ahli Hukum Acara Pidana dan tidak 

juga berpraktek sebagai Advokat di muka Pengadilan di Indonesia, 

maka catatan-catatan yang dibuat lebih banyak didasarkan pada 

rujukan bahan pustaka maupun pemahamannya berdasarkan 

diskusi-diskusi.

Sebagaimana dapat ditafsirkan dari judul makalah, maka pertanyaan 

umum yang mendasari FGD ini adalah: “bagaimana analisa yuridis 

tentang kelemahan dan kelebihan RUU KUHAP (RKuhap) sehubungan 

dengan kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum dalam 

menangani kasus korupsi - khususnya efektifitas KPK dalam menangani 

wabah korupsi di Indonesia”.
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Tentang Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Dalam buku yang melakukan referensi ke hukum acara pidana 

Belanda dikenal nama “Hakim Komisaris” (Rechtercommissaris) yang 

dalam bahasa Inggris diterjemahan sebagai Examining Magistrate 

(dari bahasa Perancis Juge d’instruction). Menurut Naskah Akademik 

RKuhap, maka hakim pemeriksa penduhuluan (selanjutnya HPP) 

dalam Pasal 1-butir 7 dan Pasal 111 RUU, tidaklah sama dengan 

padanannya di Belanda dan Perancis. 

Mengapa ada lembaga ini ? Mungkin ini dapat dicari dari perbedaan 

yang ada antara tradisi Civil Law (dengan sistem hukum acara 

inquisitorial) dengan tradisi Common Law (dengan sistem hukum 

acara accusatorial).

Dalam sistem akusatorial posisi JPU dan Terdakwa sederajat, mereka 

“bertanding” (contest) dengan hakim sebagai wasit (referee). Dalam 

sistem inkuisitorial, maka hakim berubah1 dari seorang “impartial 

referee into an active inquisitor who is free to seek evidence and to 

control the nature and objective of the inquiry”. Pertandingan berubah 

menjadi individu Terdakwa menghadapi Negara (diwakili JPU). 

Dalam sistem civil law, maka acara pidana terbagi dalam tiga tahap 

dasar: tahap penyidikan (investigative phase), tahap pemeriksaan 

(examining phase-the instruction), dan tahap persidangan (trial). HPP 

versi Indonesia berada dalam tahap pemeriksaan ini (mekipun 

wewenang di Perancis lebih luas, yaitu “he is expected to investigate 

the matter thoroughly and to prepare a complete written record, so that 

1 John Henry Merryman, 1985, The Civil Law Tradition-An Introduction to the 
Legal Systems of Western Europe and Latin America. Stanford University Press, h.127
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by the time the examining stage is complete, all the relevant evidence is in 

the record”)2. Jerman telah menghapus tahap pemeriksaan ini, dan 

di Eropa Kontinental modernisasi acara pidana dilakukan melalui 

a)membangun “a core of prosecuting attorneys who act impartially and 

objectively” dan b) menyusun sejumlah “procedural safeguards” 

untuk membantu tersangka/terdakwa melindungi kepentingannya 

selama tahap pemeriksaan.

Untuk membandingkan dengan kebiasaan selama ini, maka 

perhatikan pendapat di bawah ini:

“As a consequence of the nature of the examining phase of the criminal 

proceeding, the trial itself is different in character from the common law 

trial. The evidence has already been taken and the record made, and 

this record is available to the accused and his counsel, as well as to the 

prosecution. The function of the trial is to present the case to the trial judge 

… and to allow the prosecutor and the defendant’s counsel to argue 

their case”.3 

Dari sini dapat dilihat “model KUHAP 1981”4 yang menjadikan 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dokumen utama pada 

sidang pengadilan untuk pemeriksaan oleh hakim. Perbedaannya 

dengan sistem di Perancis dan Belanda adalah bahwa “BAP’ 

disusun oleh “examining judge” yang secara “netral dan obyektif” 

menyusun “BAP-nya (record – dossier), sedangkan di Indonesia 

BAP disusun oleh “Penyidik dan JPU” yang “tidak-netral” dan 
2 Op.cit. h.129
3 Op.Cit.h.130
4 Lihat juga Mardjono Reksodiputro, 1990, “Hak-hak Tersangka dan Terdakwa 

dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights), dalam Hak 
Asasi Manusia dalam SPP, UI, 1999.
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mungkin juga “tidak-obyektif”! Pemeriksaan di sidang pengadilan 

juga sering tidak-netral dan tidak-obyektif lagi, karena sering hakim 

lebih mempercayai JPU daripada Advokat Terdakwa. Ini yang 

menyebabkan ada tuduhan, bahwa di Indonesia tidak berlaku asas 

“presumption of innocence”, tetapi yang ada dalam pemeriksaan di 

pengadilan adalah asas “presumption of guilt”.5 

Dalam RKuhap (2012), maka HPP diberi wewenang menilai jalannya 

penyidikan dan penuntutan (Note: apakah ada kerancuan, karena 

apakah tahap penuntutan telah dapat dikatakan dimulai ?) yang diperinci 

dalam Pasal 111 dalam 10 butir kewenangan. Permohonan agar 

HPP mempergunakan kewenanganya itu dapat dilakukan oleh JPU 

dan Tersangka/Advokatnya (kecuali kewenangan huruf (i): “layak 

atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke 

pengadilan”. (Note: disini tidak terlihat ada kerancuan, karena Penyidik 

dan JPU serta Advokat memang dapat hadir pada tahap pemeriksaan oleh 

HPP,meskipun tahap ini masih dalam tahap “examining phase” !).

Menurut KUHP Perancis (Code Penal-CP-1958 – Pasal 49), dikatakan 

: ”The examining magistrate is charged with conducting investigations 

as provided in Chapter 1 of Title III. He may not participate in the trial of 

penal matters with which he was acquainted in his position as examining 

magistrate, or the action shall be void”.6  

5 Sebenarnya ada kekeliruan dalam Indonesia memakai frasa-frasa ini, oleh karena 
asas pertama merujuk pada “legal guilt” sedangkan asas kedua merujuk pada “factual 
guilt”(“bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana” – Pasal 1 
butir 11).

6 Gerald L. Kock, 1973, The French Code of Criminal Procedure, Sweet & Maxwell 
Limited, h.32. Untuk menjaga “kenetralan dan obyektivitas”, maka HPP (yang telah 
menilai BAP) tidak boleh ikut terlibat mengadili perkara tersebut.
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CATATAN KHUSUS:

Apakah ketentuan ini “menggangu” usaha pemberantasan korupsi ?

a) Untuk KPK harus dibuat ketentuan undang-undang tentang 

bagaimana HPP ini akan berperan; ada dua kemungkinan:

1) Dibuat ketentuan bahwa di KPK akan ditunjuk seorang 

HPP Khusus oleh Mahkamah Agung (HPP khusus KPK ini 

dapat diambil dari salah seorang Hakim Agung);  atau

2) Dibuat ketentuan bahwa karena peranan KPK yang khusus 

dalam menangani korupsi di Indonesia, maka dalam 

hukum acara pidana yang berlaku untuk KPK, tidak akan 

ada prosedur dengan HPP. 

b) Untuk pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui 

Kepolisian dan Kejaksaan, maka tetap diperlukan posedur 

hukum acara pidana dengan HPP. 

Tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

Dalam bagian ini akan dikemukakan pendapat bahwa ada 

kerancuan dalam peristilahan di Indonesia yang menamakan 

Hakim sebagai “penegak hukum”. Istilah “penegak hukum” ini 

berasal dari bahasa Inggris “law enforcement (officer)”, yang merujuk 

pada petugas kepolisian dan JPU (prosecutor). Salah kaprah ini 

membawa akibat (sampingan) bahwa di Indonesia Hakim lebih 

mengidentifikasikan dirinya dengan JPU7 daripada berdiri secara 

7 Ingat keinginan Menteri Kehakiman Astrawinata tahun 1960-an yang imeniru 
Jaksa Agung Gunawan untuk memberi hakim juga pakaian seragam coklat (mencontoh 
negara komunis Cina dan Rusia ??)
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netral (bukan pihak dalam perkara). Seharusnya hakim adalah 

“penegak keadilan” (dalam bahasa Ingggris “Judge”=Penilai dan 

“Justice”=Pemberi Keadilan).8 

Di Rancangan KUHAP wewenang mengadili ini diatur dalam Bab-

X, dalam Pasal 123, 126 dan 127 tentang wewenang Pengadilan 

Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.Dalam KUHP 

Belanda (Strafvordering-selanjutnya Sv), maka hal ini menyangkut 

kompetensi sistem pengadilan (bevoegdheid) yaitu kompetensi 

absolut dan relatif. Dalam yang pertama (absolut) diatur bebagai 

jenis pengadilan yang berwenang mengadili dalam tingkat 

pertama, kedua (banding) dan kasasi. Inilah yang diatur oleh Pasal-

pasal 123 – 127 RKuhap. Sedangkan kompetensi relatif merujuk 

pada pembagian mengadili tindak pidana dalam jenis pengadilan 

yang sama sesuai wilayah hukum yang bersangkutan.

Kewenangan Pengadilan Tipikor masuk wewenang mana ? Dalam 

hal hanya ada satu Pengadilan Tipikor, yang akan mengadili semua 

perkara korupsi yang diajukan oleh KPK, maka ini (menurut saya) 

merupakan kompetensi absolut. Namum, bilamana ada berbagai 

“kamar Tipikor” dalam berbagai Pengadilan Negeri yang mengadili 

perkara korupsi (yang diajukan oleh berbagai kantor Kejaksaan), 

maka ini termasuk kompetensi relatif. (Note: karena itu dalam Bab X, 

kewenangan Pengadilan Tipikor di Jakarta/PN Jakarta Pusat dan kamar-

kamar Tipikor di berbagai Pengadilan Negeri wajiblah ditentukan dan 

diatur). 

8 Sebagai “Pemberi Keadilan”, maka hakim harus kreatif memberikan “alasan 
hukum” tentang putusannya  dan tidak berperilaku secara “birokratis”, dan “mekanikal 
sebagai trompet undang-undang”.
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Ada dua aturan yang menurut pendapat saya patut juga diajukan 

dalam RKuhp Bab X ini: a) tentang hak oportunitas JPU dan b) 

tentang langkah awal yang perlu diperhatikan hakim. Dalam 

Pasal 242 Sv diatur sbb (terjemahan):”1.Apabila berdasarkan 

pemeriksaan pendahuluan Kejaksaan berpendapat bahwa penuntutan 

perlu dilanjutkan,maka hal itu harus segera dilakukan, dan 2.Selama 

pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, dapatlah dilakukan 

pembatalan, juga atas dasar kepentingan umum”. Pasal ini berkaitan 

juga dengan Pasal 167 Sv (terjemahan): ”1. Apabila berdasarkan 

penyidikan yang dilakukan Kejaksaan berpendapat bahwa penutututan 

harus dilakukan, maka hal itu harus segera dilakukan; dan 2. Penuntutan 

dapat dianggap tidak diperlukan, atas dasar kepentingan umum”. Ini 

adalah tentang hak oportunitas yang dipunyai setiap JPU (dan 

bukan seperti di Indonesia,hanya dipunyai oleh Jaksa Agung).9 

Ketentuan lain yang patut pula ditiru dalam bagian ini adalah Pasal 

268 CP (terjemahan) ”Surat dakwaan wajib diserahkan kepada terdakwa. 

Sebuah kopi surat itu wajib ditinggalkan padanya. Penyampaian ini wajib 

dilakukan secara pribadi-langsung (in person) apabila terdakwa ditahan”. 

(Note: Memang dalam RKuhap ada ketentuan tentang wewenang JPU 

menhentikan penuntutan dalam Pasal 42 ayat 2 dan 3, tetapi dalam Bab 

Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, kewajiban dan kewenangan JPU 

ini patutlah diulangi agar hakim wajib menilai bahwa prosedur yang 

adil telah dilaksanakan JPU. Juga dalam Pasal 135-136 ada aturan 

tentang tatacara Panggilan dan Dakwaan oleh JPU, tetapi juga di sini 
9 Menurut pendapat saya, ketentuan bahwa hak oportunitas hanya berada di 

Jaksa Agung, sangat “mengkerdilkan” Kejaksaan di Indonesia. Kepolisian mempunyai 
“wewenang diskresi” berdasarkan UU, tetapi JPU yang sudah menyetujui BAP, akan 
bertindak sekedar sebagai “kurir” menyampaikannya ke Pengadilan.Sejarah model ini 
harus diteliti, karena sepertinya kita terlalu “tidak percaya kejujuran JPU”!.
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pengulangan bertujuan agar hakim wajib menilai prosedur yang 

dilakukan JPU).

CATATAN KHUSUS:

a) Tentang Pengadilan Tipikor yang berada di Jakarta, perlu ada 

ketentuan jelas dalam RKuhp, yang merujuk tentang adanya 

(bukan dibentuknya !) sebuah Peradilan Khusus yang berada 

di Pusat (dalam lingkup peradilan umum), yang menerima 

perkara hanya dari KPK dan melakukan pula “koordinasi” dari 

“kamar Tipikor” diberbagai Pengadilan Negeri di Indonesia.

b) Tentang Penyidik dan Penuntut Umum yang berada di KPK, 

masalah yang menjadi penghalang adalah konsep keliru 

dan absolut yang berlaku di Indonesia, bahwa ada “monopoli 

penyidikan” pada Kepolisian dan ada “monopoli penuntutan” pada 

Kejaksaan. Sebaiknya dalam “iklim reformasi dan modernisasi 

SPP Indonesia”, dilakukan pemahaman yang “reformis dan 

fleksibel” tentang konsep-konsep ini, sekurang-kurangnya 

untuk “penegak hukum Tipikor” yang berada di KPK.

Tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 145 ayat 1 RKuhap memuat asas bahwa pemeriksaan dimuka 

sidang “terbuka untuk umum”. Perkecualiannya (dalam sidang 

tertutup untuk umum) ada dalam ayat 2, yaitu dalam “perkara 

kesusilaan, terdakwa di bawah umur, dan tindak pidana yang 

menyangkut rahasia negara”. Keinginan RKuhap untuk “lebih 

bersifat akusator, mengurangi sifat inkuisitornya” juga terdapat 
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dalam KUHP Belanda. Karena itu, maka dalam tahun 1994 (Wet 8 Nov 

1993,Stb.591) dimuat aturan baru tentang prosedur “sidang tertutup” 

dalam “ruang-hakim” (dikenal sebagai “raadkamerprocedure”. Di 

Belanda ada berbagai ketetapan (beschikkingen) yang dilakukan 

dalam raadkamer, a.l. beklag (complaint) tentang putusan untuk tidak 

melakukan penuntutan; permohonan untuk menunda penuntutan; 

prosedur pembatasan memeriksa (inzage) dokumen proses peradilan; 

prosedur pembatasan berhubungan dengan advokat; prosedur penahanan 

sementara atau penangguhan hal itu, dsb-nya. Di Sv, pasal 21 diatur 

Competentie raadkamers; 23: Onderzoek in raadkamer; 24: Motivering 

beschikking; 25: Proces-verbaal raadkamerbehandeling.10 (Note: Apakah 

pengaturan seperti ini juga perlu ada ? Dapat di”bayangkan” dalam 

perkara korupsi adalah pelunya Majelis Hakim mendengarkan pembicaraan 

yang disadap atau ditunjukkan foto-foto yang “tidak untuk mata-umum” 

yang juga diambil secara “tertutup” – bukankah perlu aturan untuk 

hal seperti ini?).

Di atas dikemukakan bahwa salah satu acara sidang-tertutup adalah 

komplen (complaint) oleh pihak yang “langsung-berkepentingan” 

karena tuntutan suatu tindak pidana tidak-dilakukan atau tidak-

dilanjutkan. Di Belanda ketentuan itentang hal itu ada di Pasal 12-

13 Sv (Beklag over niet vervolgen). (Note: Suatu ketentuan serupa perlu 

juga dimasukkan dalam RKuhap – alasannya kalau kepada JPU diberi hak 

oportunitas untuk tidak-melakukan atau tidak-melanjutkan penuntutan, 

maka kepada korban yang langsung-berkepentingan (de rechtstreeks 

belanghebbende) perlu juga diberikan kewenangan memprotes. Juga dalam 

10 Cleiren & Nijboer, 1995, Strafvordering-Teks & Commentaar, Kluwer-Deventer, 
hal.44 – 52.
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suasana dimana dalam perkara korupsi, sering ada kecurigaan 

adanya “tebang-pilih”, maka pasal serupa perlu dipertimbangkan 

dalam RKuhap.) 

Pasal 150 ayat 1 RKuhap menjelaskan bahwa pada awal 

Acara Pemeriksaan Biasa, “JPU dan terdakwa/Advokatnya 

diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk 

menguraikan bukti atau saksi yang hendak diajukan oleh mereka 

pada persidangan”. Kemungkinan adanya saksi atau ahli “baru” 

dapat dilihat pada ayat 11. Model seperti ini dimaksudkan untuk 

mengubah kebiasaan dalam sistem-lama-inkuisitor, dimana hakim 

memeriksa “hanya berdasarkan Berita Acara” yang diajukan oleh 

JPU. Dikatakan: “The evidence has already been taken and the record 

made, and this record is available to the accused and his counsel,…The 

function of the trial is to present the case to the trial judge … to allow the 

prosecutor and the defendant’s counsel to argue their cases. It is also … 

a public event, which by its very publicity tends to limit the possibility 

of arbitrary governmental action”11. (Note: Prosedur seperti ini tidak 

merugikan proses perkara korupsi, malah akan menguatkan 

kepercayaan publik bahwa KPK benar independen).

CATATAN KHUSUS:

Ketentuan ini tidak melemahkan prosedur KPK dalam membawa 

perkara di Pengadilan – karena ini memungkinkan pula KPK 

lebih “berani” segera mengajukan perkaranya di Pengadilan, sebab 

penambahan bukti dan saksi masih dapat diajukan dalam perjalanan 

perkara.
11 Merryman, op.cit. h.130
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Tentang Upaya Hukum 

Bab XIII RKuhap mengatur tentang Upaya Hukum Biasa (Pasal 

228-255) dan Bab XIV mengatur tentang Upaya Hukum Luar Biasa 

(Pasal 256-267)

Upaya hukum biasa terdiri atas “banding” dan “kasasi”.Banding 

atau kasasi atas putusan pengadilan di bawah Pengadilan Tinggi 

atau Mahkamah Agung dapat dilakukan oleh JPU maupun oleh 

terdakwa dan Advokatnya, kecuali terhadap putusan bebas.

Banding (Appeal; Appel-Hoger Beroep) – juga dikenal di tradisi Common 

Law sebagai “primarily a method of correcting mistakes of law made by the 

trial court” – sedangkan dalam tradisi Civil Law “the right of appeal 

includes the right to reconsideration of factual, as well as legal issues”.12 Di 

Belanda ,maka banding ini berarti (terjemahan): “pemeriksaan baru 

kembali perkaranya”, jadi banding ini akan diperlakukan terhadap 

keseluruhan perkaranya. (Note: Ketentuan tentang banding tidak 

dapat dilakukan bilamana putusannya adalah “bebas”, Pasal 228, adalah 

kekeliruan penyusun RKuhp- pertama karena tidak logis berdasarkan 

pengertian “banding”, dan kedua, karena kesalahan penerjemahan dari 

teks Sv Pasal 404, yang menyatakan bahwa “banding dapat diajukan 

oleh JPU dan terdakwa yang tidak diputus bebas untuk seluruh 

dakwaan (door de Of v Justitie en door den verdachte die niet van de 

gehele tenlastlegging is vrijgesproken)”.

Kasasi (Cassation; Cassatie) – di Perancis ini dinamakan “recourse in 

cassation”, tetapi di Jerman dinamakan “revision”. Dikatakan pula 

“the function … is similar: to provide an authoritative, final determination 
12 Loc.cit. h.120
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of any questions of law involved in the case”13. Adapun kasasi in tujuan 

utamanya adalah “kesatuan dalam peradilan” (eenheid inrechtspraak). 

Asasnya adalah bahwa dalam kasasi perkaranya tidak lagi diperiksa 

secara keseluruhan (seperti pada banding), tetapi hanya dinilai 

apakah undang-undang/hukum telah diterapkan secara benar. 

Ketentuan Pasal 240 RKuhp yang menyatakan bahwa terhadap 

putusan “yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan 

lain selain MA, …, dapat diajukan kasasi, kecuali putusan bebas”. 

Adalah benar ! Bunyi yang serupa juga terdapat pada Pasal 430 Sv. 

Menurut Cleiren dan Nijboer, alasannya memang kompleks dilihat 

dari sejarahnya (penghormatan kepada Juri yg telah memutus!), 

tetapi juga kemudian adanya berbagai pengertian tentang “putusan 

bebas”.14 Namun, ayat 2 menambahkan bahwa ketentuan ini tidak 

berlaku dalam hal “cassatie in het belang der wet”.

Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dalam RKuhp, maka lembaga ini termasuk Upaya Hukum Luar 

Biasa (Pasal 256 dst-nya).Upaya hukum luar biasa ini hanya dapat 

diajukan oleh Jaksa Agung.Apapun putusan kasasi ini, tetap akan 

berlaku.Putusan yang telah mempunyai kekuatan-hukum-tetap 

tentang penjatuhan pidana, pembebasan atau dilepaskan dari 

segala tuntutan akan tetap sah dan berlaku, meskipun setelah 

kasasi demi kepntingan hukum putusan ini dianggap tidak-tepat. 

Namun demikian, terdakwa masih dapat menarik keuntungan dari 

putusan ini untuk mempergunakannya dalam permohonan grasi.
13 Ibid
14 Cleiren &Nijboer, op.cit. h.712 dst-nya – Putusan bebas seluruhnya dan yang hanya 

sebagian; putusan bebas murni dan yang tidak-murni; putusan bebas tertutup (bedekte) dan yang 
tidak (onbedekte().
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Peninjauan Kembali

Lembaga ini dinamakan “peninjauan kembali” dan pemahamannya 

dapat dilihat dari kalimat “herziening/revisie is een buitengewoon 

rechtsmiddel omdat het in geval van rechtelijke dwalingen correctie van 

onherroeplijk beslissingen mogelijk maakt … indien er sprake is van een 

belangrijke niewe omstandigheid (novum) … kan ook meerdere malen 

worden aangewend … kan niet ten nadele van een veroordeelde uitpakken” 

(peninjauan kembali/revisi adalah upaya hukum luar biasa karena dalam hal 

terdapat kekeliruan-hakim koreksi dari putusan yang tidak-dapat-dicabut-

kembali dimungkinkan … apabila terdapat suatu-hal-baru-yang-penting 

(novum) … dapat diajukan banyak-kali … tidak dapat menghasilkan 

hal yang merugikan terpidana)15. Di Belanda lembaga ini diatur 

cukup rinci dalam Pasal-pasal 457-481 Sv (24 pasal) menunjukkan 

bagaimana lembaga ini dianggap penting dalam hukum acara 

pidana Belanda.

Disampaikan dalam Diskusi Terbatas

KPK-RI di Hotel Luwansa – 25 Sept 2013

15 Loc.cit. h. 755 dst-nya
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Tambahan

RUU KUHAP DALAM KONTEKS

EFEKTIVITAS PENANGANAN TIPIKOR

(Catatan Sementara untuk Diskusi)

PENYADAPAN (Pasal 83 - 84)

Penyadapan memang merupakan pelanggaran yang serius atas 

privacy seorang individu, dan karena itu sangat ketat aturannya. 

Hanya diperkenankan terhadap tindak pidana yang ditetapkan 

dalam UU dan dilakukan dengan pembatasan berupa ijin dari HPP 

dan untuk waktu terbatas. Sifat pelanggaran HAM warganegara di 

sini lebih berat/serius disbanding ketentuan tentang pemeriksaan 

surat (ps 85-87). Saya mengakui bahwa penyadapan ini merupakan 

“upaya-paksa luar-biasa” (bijzondere dwangmiddelen) yang “ampuh” di 

Indonesia untuk menanggulangi wabah korupsi, khususnya penyuapan. 

Namun, KPK pun harus menyadari bahwa bahaya “penyalahgunaan 

kekuasaan” juga besar. Tentu KPK dapat meminta agar untuk KPK oleh 

MA ditunjuk seorang HPP khusus yang berasal dari MA. Apabila nanti 

KPK akan membuka “kantor cabang” KPK di beberapa lokasi tertentu, 

maka di kantor-kantor cabang tersebut dapat juga ditunjuk HPP khusus.

GANTI KERUGIAN (Pasal 128-130 dan 133-134)

Tuntutan ganti rugi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana atas 

kekeliruan yang melangar UU dang anti rugi terhadap korban 

merupakan proses hukum perdata (civil action di tradisi Common 
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Law dan terechtzitting voor burgerlijke zaken, 511a Sv). Menurut saya 

kedua-duanya harus dapat diputus oleh HPP.

JALUR KHUSUS (Pasal 199)

Ini memang semacam plea bargaining (yang dikenal dalam praktek 

di AS, dan merupakan 90% perkara di Pengadilan tingkat pertama) 

– tujuannya adalah “meringankan beban pengadilan yang sudah 

sarat muatan”. Dalam praktek kewenangan JPU ini harus dikaitkan juga 

dengan Pasal 42 ayat 2 (menghentikan penuntutan dengan alasan tertentu, 

seperti “afdoening buiten process”). Harus dapat dibedakan antara 

“discharge without prosecution” yang dapat dilakukan Penyidik Kepolisian 

berdasarkan wewenang “diskresi-kepolisian”, dengan “disposition without 

trial”, yang artinya “dakwaan JPU diakui oleh Terdakwa, tanpa bantahan/

pembelaan).

SAKSI MAHKOTA (Pasal 200)

Crown Witness (State Witness) menurut saya adalah “saksi utama 

dari Kerajaan/Negara”. Dinamakan demikian karena kekuataan 

dakwaan yang diajukan JPU (sebagai wakil Kerajaan/Negara) 

sangat tergantung pada kesaksian “saksi mahkota/ kerajaan/

negara” ini. Menurut saya praktek di Indonesia seperti tercermin dalam 

Pasal 200 adalah keliru, dan dapat mengakibatkan “miscarriage of justice” 

disamping juga melanggar asas HAM “self-incrimination”. Memberi 

penghargaan khusus pada seorang terdakwa yang mau membantu 

ditegakkannya hukum dan keadilan, tentu baik, namun jangan dipakai 

untuk memudahkan JPU “mengadu-domba” antar terdakwa untuk 
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memudahkan proses pembuktian. Ini akan “membodohkan” Penyidik 

dan JPU dengan memberinya “jalan-pintas” yang melanggar moral.

PEMBUKTIAN (Pasal 174 – 197)

Ini merupakan bagian yang (mungkin) terpenting dalam hukum 

acara (pidana maupun perdata). Dalam Pasal 174 harus dibaca 

bahwa tidak cukup adanya alat bukti (minimal dua), tetapi harus 

juga ada “keyakinan” hakim. Sebaliknya tentu juga begitu, tidak 

cukup ada “keyakinan” hakim, karena ini harus ditunjang oleh 

alat-alat bukri yang sah. Sistem ini dikenal sebagai “negatief-

wettelijke stelsel”. “Wettelijk” karena harus berdasar alat-bukti yang 

ditentukan UU dan “negatief” menunjukkan bahwa ini belum cukup, 

tidak dapat memaksa hakim untuk menerima bukti-bukti tersebut. Karena 

“keyakinan” adalah penting sekali, maka seharusnya dalam setiap 

putusan Majelis Hakim haruslah jelas pertanggungjawabannya 

atas dasar apa hakim telah memperoleh keyakinan itu (motiverings 

verplichting).Bandingkanlah dengan Pasal 192 ayat 1 butir (f) yang 

mengatakan bahwa putusan harus memuat < pasal peraturan …yang 

menjadi dasar pemidanaan … dan pasal peraturan … yang menjadi 

dasar hukum … disertai keadaan yang memberatkan atau meringankan 

terdakwa.> Seharusnya yang wajib dimuat berdasarkan asas di 

atas adalah Pasal 192 ayat 1 butir (d) : pertimbangan yang disusun 

secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang 

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar (keyakinan 

!) penentuan kesalahan terdakwa. (Note: Dengan menekankan kepada 

“keyakinan hakim”, maka dalam “jalur khusus (ps 199)” hakim wajib 

mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa “pengakuan-
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terdakwa” adalah “tanpa-paksaan”. Begitu pula dalam hal “saksi mahkota 

(pasal 200)”, bahwa kesaksiannya memang “bukan-tipuan”.

Koneksitas (Pasal 141 ayat 2)

Menurut saya pemberian wewenang kepada MA untuk memutus pada 

tingkat pertama dan terakhir sengketa “pengadilan satu lingkungan 

peradilan dengan pengadilan lingkungan peradilan lain” adalah tepat. 

Penggabungan Perkara (Pasal 123 ayat 4 dan 5)

Menurut saya memang dalam “penggabungan perkara” ini ada beberapa 

pilihan:

a) Pengadilan tempat tinggal terdakwa (ayat 4); atau

b) Pengadilan dari tempat kediaman sebagian besar saksi; atau

c) Pengadilan ditempat terdakwa ditemukan dan ditahan.

Asas yang harus dipakai untuk menjadi dasar pilihan adalah “apa 

yang terbaik untuk tersangka-terdakwa, dengan mengingat hak-

haknya dalam Pasal 88 – 108.

Diskusi Terbatas KPK

25 September 2013
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KOMISI YUDISIAL KUNCI 
DALAM MENJAGA PERILAKU 
HAKIM KONSTITUSI ? 
MUNGKINKAH ?

Pendahuluan

Kejadian tuduhan suap di Mahkamah Konstitusi adalah suatu 

malapetaka untuk reformasi hukum di Indonesia ! Bukan karena 

Ketuanya tertangkap-tangan menerima suap, tetapi karena 

hilangnya harapan dan optimism yang masih tersisa, bahwa 

perlahan tetapi pasti hukum di Indonesia dapat dirancangkan 

kembali agar lebih “pro-rakyat” dan mendekati “keadilan sosial” 

yang diamanahkan Konstitusi/UUD 1945, melalui Mahkamah 

Konstitusi kita.

Pasal 24C (5) Konstitusi kita menggambarkan bahwa hakim konstitusi 

itu (wajib) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, 

adil dan negarawan. Dan untuk memilih 9 orang putera terbaik 

Indonesia yang memiliki sifat-sifat di atas, maka ditetapkan dalam 

ayat (3) bahwa hakim-hakim yang akan diangkat oleh Presiden ini, 

akan diajukan oleh MA, DPR dan Presiden, masing-masing dapat 

jatah tiga hakim. Rupanya salah satu lembaga ini salah pilih ! Lalai 

atau sengaja ? Tentu yang keliru itu tidak boleh cuci-tangan, berani 

menerima kewenangan, harus berani pula bertanggung jawab. 
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Alih-alih diskusi adalah tentang yang merasa bersalah dan belum 

minta maaf, karena memilih Hakim yang cacat perilakunya, malah 

diskusi sekarang berkisar soal isi Perppu yang telah dikeluarkan 

oleh Presiden.1 

Perppu Kegentingan MK

Ini adalah judul yang diberikan kepada suatu Opini dalam 

Kompas 9 Oktober 2013 oleh M. Fajrul Falaakh (Dosen FH-UGM 

dan Anggota KHN-RI). Menurut Fajrul ada paling tidak dua hal 

yang perlu dicermati kebenarannya, yaitu sistem perekrutan hakim 

konstitusi dan sistem pengawasannya. Kedua hal ini berbeda dari 

yang sementara ini berlaku untuk perekrutan dan pengawasan 

hakim agung. Mengapa ? Menurut saya ini adalah kekliruan (dan 

arogansi kekuasaan ?) dari lembaga baru dalam ketatanegaraan 

Indonesia, yang berpendapat bahwa hakim konstitusi adalah 

berbeda dari hakim agung dan karena itu tidak perlu “seleksi 

eksternal” maupun “pengawasan eksternal”.

Kalau dalam tahun 1996 Mochtar Kusumaatmadja2 dalam suatu 

survei diagnostik hukum Indonesia menyatakan “keadaan hukum 

kita desperate but not hopeless” (gawat tetapi masih ada harapan), 

maka sekarang saya menilai bahwa keadaan hukum kita sudah 

dalam keadaan: “gawat- darurat” (in an emergency and dangerous 

state). Pertanyaannya kemudian adalah masih adakah harapan 

1 Perppu No.1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No.24/2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi.

2 ABNR & MKK, 1997, Law Reform in Indonesia, Diagnostic Assessment of Legal 
Development in Indonesia, Jakarta: CYBERconsult, hal. 160 : ”Our legal situation is 
indeed desperate but not hopeless …”
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(hope) ? Ataukah sudah dalam taraf “hopeless” (putus-asa melihat 

perilaku mereka yang kita pikirkan adalah negarawan, yang 

mendahulukan kewajiban dan kepentingan publik dibandingkan 

manfaat untuk diri dan kelompok). Sepuluh tahun setelah ucapan 

pemerhati senior hukum kita di atas, maka melalui cara-pandang 

yang keliru dari hakim-hakim konstitusi, yang merasa mereka 

adalah satu-satunya yang berhak menafsirkan konstitusi (pada 

tingkat pertama dan terakhir – pasal 24C ayat 1) dan karena itu “the 

constitutional judge can do no wrong” (saduran dari “the King can do 

no wrong”), maka berangsur-angsur kata “not hopeless”, berubah 

menjadi ketidakpercayaan dan keputusasaan sebagian komunitas 

hukum. Memang benar ucapan yang sudah masyhur mengatakan 

“power tends to corrupt, and absolute power (by the constitutional 

court) will corrupt absolutely!” Jadi menurut saya yang masih perlu 

diperdebatkan sekarang adalah kewajiban Kepala Negara untuk 

berani dengan tegas menyatakan: “Negara sudah dipinggir jurang 

anarki-hukum, karena ulah Hakim Konstitusi ! Dan sebab itu perlu 

dikeluarkan Perppu untuk menolong Negara dan mengembalikan 

kepercayaan masyarakat kepada hukum! “

Dan karena itulah menurut saya, memang perlu ada perubahan 

mengenai penafsiran sepihak yang pernah dilakukan tentang 

Hakim Konstitusi kita.Tidak perlu dengan perubahan Konstitusi, 

kekeliruan bukan pada perumusan Konstitusi kita, tetapi pada 

penafsiran yang sangat “mementingkan diri” dari Mahkamah 

Konstitusi sendiri. Syukurlah sekarang sudah ada Perppu (yang 

kemudian diharapkan menjadi Undang-undang) yang mengubah 
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sistem perekrutan dan sistem pengawasan hakim konstitusi.3 

Komisi Yudisial sebagai Recruitment dan Supervisory Agency
Dalam sebuah tulisan saya merujuk pada dua gurubesar Hol 

dan Loth yang dalam bukunya memuat gambar tentang hakim 

Sisamnes yang telah menerima suap dan karena itu dihukum mati 

oleh raja Cambyses (1498) dan diberi deskripsi “… behind the mask 

of the judge we still meet a human being. This human being needs to be 

reminded constantly of the essential values of independence and 

impartiality”4 Kalimat ini dikutip karena ingin mengingatkan 

Hakim Konstitusi agar tidak merasa dirinya inviolable (tidak dapat 

diganggu-gugat). Mereka adalah manusia biasa yang perlu diawasi 

juga – dan selalu perlu selalu diingatkan kembali pada nilai-nilai 

moral yang wajib mereka junjung tinggi !

Di Indonesia setelah mengalami masa Orde Lama (dengan” 

Presiden Seumur Hidup”) dan Orde Baru (dengan “Presiden 30 

Tahun”), seharusnya tokoh-tokoh muda yang menjadi pemimpin 

Indonesia, menyadari untuk tidak meniru senior-seniornya dalam 

ambisi dan sikapnya terhadap “kekuasaan”. Komisi Yudisial (KY) 

telah dibentuk oleh Konstitusi,dengan mengingat ketidakpercayaan 

masyarakt pada awal tahun 2000-an itu pada sistem pengadilan 

kita sebagai “benteng terakhir keadilan”. Namun, mengapa Ketua 
3 Di sini diperlukan kehati-hatian,karena menurut A.W.H Massier,2003, Van ‘Recht’ 

Naar ‘Hukum’, Indonesische juristen en hun taal, 1915-2000, Disertasi Universitas 
Leiden, 2003: “Keluhan-keluhan yang terpenting adalah bahwa pemakaian bahasa hukum 
Indonesia pada umumnya tidak jelas, juga untuk para ahli hukum, bahwa bahasa dan 
peristilahan kurang memperlihatkan keseragaman dan bahwa teks-teks hukum dalam 
bahasa Indonesia tidak mengikuti kaidah tatabahasa Indonesia …”Hal.202

4 Anthony Hol & Marc Loth, 2004, Reshaping Justice. Judicial Reform and 
Adjudication in the Netherlands, Maastricht: Shaker Publishing, B.V. hal. 90-91



���

Mardjono Reksod�putro

MA berpendapat bahwa Hakim Agung tidak boleh diawasi KY ? 

Dan kemudian, Ketua MK juga menyatakan Hakim Konstitusi 

bukan hakim biasa5 dan harus lepas dari pengawasan KY ? Kita 

seharusnya belajar dari sejarah Indonesia 40 tahun terakhir ! Kita 

juga harus memahami bahwa Era Reformasi bertujuan juga ,agar 

akan ada perubahan kearah lebih memperhatikan (dibandingkan 

kedua masa pemerintahan yang lalu) kepentingan publik, 

ketimbang kepentingan privat (kelompok, keluarga dan diri 

sendiri). Menurut saya, sudah waktunya para hakim agung dan 

hakim konstitusi menyadari bahwa mereka wajib mempunyai sifat 

sebagai negarawan (statesmanship) !6 

Bagaimana dengan KY, dapatkah kita mempercayai mereka untuk 

mempunyai kekuasaan mengawasi MK ? Untuk itu kita harus lihat 

dulu bagaimanakah sebaiknya peranan mereka dalam pengawasan 

dan rekrutmen hakim MK, dan yang tentunya mungkin tidak 

sepenuhnya sesuai dengan Perppu yang telah dibuat !

Peranan yang Mungkin Dilakukan KY

Kita mulai dari rekrutmen dahulu, dengan memegang kuat dalil 

yang disepakati dalam seleksi: “garbage in, garbage out”! Hakim 

5 Karena hakim konstitusi dengan putusannya yang  menyatakan bahwa suatu 
undang-undang bertentangan dengan Konstitusi/UUD 1945 adalah sebenarnya suatu 
bentuk lawmaking, maka ada pendapat bahwa  mereka harus dibedakan dari hakim  biasa 
dalam tradisi civil law, yang tidak membenarkan hakim itu “membuat hukum”.(karena 
itulah analogi dilarang dalam hukum pidana !). Inilah yang mungkin dianut MK ?

6 R.A. Posner dan A.T. Kronman, dalam Hol & Loth, op.cit. menggambarkan bahwa  
seorang hakim itu haruslah punya technical competence sebagai rational administrator and 
social engineer, kemudian punya civic virtue (moral-sosial yang tinggi), dan practical 
wisdom. Dan yang terakhir ini juga akan membawanya menjadi seorang yang mempunyai 
statesmanship (sifat sebagai negarawan)
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konstitusi memang beda dari hakim pada umumnya di Indonesia, 

yang membangurn karier dari bawah (yaitu: lulus Sarjana Hukum 

– ikut pendidikan hakim – dan kemudian ditempatkan dalam 

hirargi paling bawah sebagai hakim – dan secara perlahan mungkin 

dapat sampai menjadi Hakim Agung).Namun di Indonesia, “masuk 

dari samping” (lateral entry) ke dalam kekuasaan kehakiman sudah 

dimungkinkan pula, mula-mula memang hanya untuk hakim 

agung, tetapi kemudian juga untuk hakim tingkat pertama Tipikor 

(seharusnya hal ini juga berlaku untuk jajaran jaksa/penuntut 

umum !).

Sebaliknya, hakim konstitusi sejak awal boleh dipilih dari luar 

karier hakim, yaitu dari jajaran pegawai negeri, akademisi dan 

swasta (termasuk politisi). Perbedaan penentuan asal hakim 

konstitusi ini janganlah dijadikan alasan menolak KY untuk 

melakukan seleksi awal hakim konstitusi. Selanjutnya kita akan 

tetap berpegang pada Pasal 24C ayat (3) di mana Pemerintah, DPR 

dan MA menseleksi (dari daftar calon-calon KY) masing-masing 

tiga orang hakim konstitusi.7 Sebaiknya KY juga segera melakukan 

penelitian, dari mana selama ini hakim-hakim non-karier di MK itu 

datang .Bagaimana mereka sampai terpilih? Apa kriteria obyektif 

(kalau ada) yang pernah dibuat ? Karena kewenangan yang cukup 

besar dari para hakim konstitusi untuk menafsirkan peraturan 

perundang-undangan dan kaitannya dengan konstitusi kita serta 

menentukan arah perjalanan kebangsaan, maka latar belakang 

7 Ini berbeda dengan Perppu Pasal 18A, yang menentukan bahwa Panel Ahli yang 
dibentuk KY hanya menseleksi calon-calon yang ditetapkan oleh MA, DPR dan Presiden. 
Mengapa tidak awal pencarian calon hakim konstitusi dilakukan oleh Panel Ahli ? 
Kalau “  ” sudah masuk, apa pula yang akan diseleksi ?
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hukum dan pribadi para hakim non-karier ini harus dapat dijadikan 

acuan untuk mencari calon-calon hakim konstitusi yang berbobot 

sesuai kriterium Pasal 24C ayat (5) Konstitusi.8 

Sebaiknya majelis hakim konstitusi harus sejauh mungkin mewakili 

masyarakat luas, dan jangan menyuarakan melalui putusannya 

hanya pandangan dan sikap suatu kelompok elit ahli/akademisi 

hukum tatanegara saja. Mereka juga tidak seharusnya hanya 

menguasai hukum (tatanegara) saja, karena pemahaman tentang 

apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh konstitusi kita juga 

harus dilihat dari kacamata non-hukum (misalnya ekonomi, 

politik, sejarah dan kebudayaan). Karena begitu pentingnya 

peranan MK dalam kelangsungan bangsa kita mengikuti konstitusi, 

maka pemilihan hakim konstitusi tidak dapat dibiarkan ditentukan 

oleh kalangan terbatas (seperti sekarang), tetapi harus dilakukan 

dengan partisipasi masyarakat (civic engagement). Apalagi kalau 

kita mengingat peranan MK dalam memberi putusan akhir yang 

tidak dapat dibantah lagi dalam persengketaan hasil pemilihan 

umum, maka arah kelangsungan kehidupan berbangsa dan 

bernegara kita adalah ditangan kesembilan orang ini. Apakah 

hal ini disadari oleh mereka selama ini ? Masih pantaskah mereka 

merasa diri mereka inviolable setelah mengalami skandal-suap ketua 

mereka baru-baru ini ? 

Bagaimana dengan pengawasan ? Menurut Perppu akan dibentuk 

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat 
8 Apakah persyaratan dalam Perppu Pasal 15 (2) dan (3) memang sudah disesuaikan 

dengan kenyataan empiris ataukah hanya berdasarkan “pra-duga” ? Misalnya “ tidak 
menjadi anggota partai politik 7 tahun sebelum diajukan sebagai calon” ? Kalau kita 
mengharapkan seorang Negarawan, maka dia harus punya pengalaman politik.
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permanen dan akan dibentuk bersama-sama oleh Komisi Yudisial 

dan MK. Masih menurut Perppu, MKHK akan terdiri dari lima 

orang,yaitu: a) seorang mantan hakim konstitusi, b) seorang 

praktisi hukum; c) dua orang akademisi yang salah satu atau 

keduanya berlatar belakang bidang hukum, dan d) seorang tokoh 

masyarakat.9 Ada baiknya agar dalam undang-undang nanti yang 

akan menggantikan Perppu ini diberikan penjelasan yang lebih rinci 

tentang peristilahan yang dipakai dan juga diberikan kewenangan 

kepada MKHK untuk : ”Mengembangkan standar tinggi tentang 

etika, kehormatan dan perilaku dalam menjalankan praktik [hakim 

konstitusi] dan mempersiapkan dan menyebarkan aturan, kode, 

karangan dan bahan pustaka tentang hal ini”.10 Jadi harus pro-aktif 

dan tidak sekedar re-aktif dan represif saja. Adapun yang perlu 

juga diperhatikan oleh seorang Hakim Konstitusi adalah bahwa ada 

beberapa dimensi kewajiban yang perlu diperhatiannya, yaitu 

kewajiban kepada: Masyarakat, Mahkamah Konstitusi, Sejawat 

Profesi Hakim Konstitusi dan kepada Para Pihak Dalam Perkara 

yang ditanganinya.11 

Peristiwa malapetaka MK yang telah terjadi sekarang, berakibat 

kepada semua hakim dan jajaran MK, dan dapat kita bedakan 

dalam dimensi pelanggaran tehadap kepercayaan Masyarakat 

(mereka telah melalaikan amanah yang diberikan oleh masyarakat); 
9 Merujuk pendapat Massier op.cit. maka di sini perlu diperhatikan penggunaan 

istilah hukum yang tepat, misalnya: Praktisi Hukum ( apakah: Advokat ? Notaris? 
Jaksa/Hakim?); Akademisi (apa perlu masih aktif atau sudah pensiun ?) – ini untuk 
menghindari adanya perdebatan yang tidak perlu di kemudian hari.

10 Disadur dari pendapat  Henry S.Drinker, seorang gurubesar hukum di Universitas 
Pennsylvania, yang selama 9 (Sembilan) periode menjadi Ketua Standing Committee on 
Professional Ethics and Grievances American Bar Association.

11 Loc.Cit.
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terhadap kredibilitas tempat bekerjanya (mereka telah membiarkan 

MK yang dibentuk oleh Konstitusi dinodai oleh salah seorang 

dari mereka); pengkhianatan terhadap para Teman Sejawatnya 

yang tidak terlibat; dan (mungkin kalau pun terbukti) merugikan 

kepentingan-kepentingan Para Pihak dalam perkara yang penah 

ditangani dan diputusnya. Menurut saya, ini harus disadari 

sebagai kegagalan lembaga MK menjaga-diri (ini adalah kegagalan 

sistem, dan janganlah hanya dipersalahkan pada “oknum”, sebagai 

kebiasaan kita).12 

Penutup

Kembali kepada judul karangan ini, dapatkah diharapkan Komisi 

Yudisial menjadi “kunci penyelamat” keterpurukan kepercayaan 

masyarakat kepada MK ? Menurut saya hanya mungkin bilamana, 

melalui Komisi Yudisial dapat disusun Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku para hakim (termasuk Hakim Agung dan Hakim 

Konstitusi) yang pelanggarannya akan terkena sanksi (tindakan 

disiplin), bilamana memenuhi salah satu dari dua kriteria pokok: a) 

karena berperilaku yang mengingkari moral (morally unfit sebagai 

seorang profesional); dan b) karena berperilaku yang sangat tercela 

dan menghina profesi hakim (harus dianggap unworthy to continue as 

a judge). Dalam hal pertama MKHK harus berwenang memberikan 

tindakan disiplin yang keras (misalnya: pengumuman tentang 

kesalahannya dan/atau menyiarkan permintaan maaf kepada 
12 Salah satu kebiasaan bangsa kita yang tidak terpuji adalah : menyalahkan 

“oknum” dan bukan sistem yang dibuat atau pimpinan yang kurang mengawasi – sifat 
keliru ini menyebabkan kita tidak dapat memperbaiki sistem dan para pemimpin ramai-
ramai “cuci-tangan” (merasa tidak bertanggungjawab).
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umum) sedangkan dalam hal kedua MKHK harus berwenang 

mengajukan surat kepada Presiden agar hakim konstitusi yang 

bersangkutan dipaksa mengundurkan diri atau dipecat dengan 

tidak-hormat. Dan jangan lupa pula agar tugas dan wewenang 

MKHK ini tidak sekedar re-aktif dan re-presif, tetapi harus terutama 

pro-aktif (mungkin bersama-sama dengan KY).

Jakarta, 23 Oktober 2013
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BEBERAPA CATATAN TENTANG 
PERLUNYA MEMPERHATIKAN 
PERKEMBANGAN
HUKUM INTERNASIONAL BAGI PEMERHATI ILMU HUKUM 
PIDANA

Pengantar

Judul ini dipilih untuk menunjukkan keresahan Penulis melihat 

perkembangan hukum di Indonesia. Kenyataan, harapan dan 

tantangan ingin disampaikan di bawah ini, namun judulnya pasti 

lebih banyak menjanjikan daripada yang nyata dapat saya berikan.

Karangan ini ditulis untuk disampaikan kepada seorang teman 

lama Prof. Dr. Etty R. Agoes, SH, LLM yang telah menyelesaikan 

tugasnya dan akan “purnabakti” sebagai gurubesar tenaga-penuh-

waktu Hukum Internasional di Fakultas Hukum UNPAD. Beliau 

adalah teman lama sejak kami bekerjasama di Badan Pembinaan 

Hukum Nasional (BPHN) pada jaman Ketua Sdr. Teuku Muhammad 

Radhie, SH, LLM (pada pertengahan tahun 1970-an) dan kemudian 

ketika Prof. Dr. Soenarjati Hartono dan selanjutnya Prof. Dr. H.A.S. 

Natabaya menjadi Ketua BPHN.

Apa yang ingin disampaikan di sini adalah beberapa catatan 

permasalahan hukum yang timbul dalam pemahaman di Indonesia, 

tentang konsep-konsep tertentu dalam hukum pidana yang 

diambilalih (begitu saja) oleh peraturan perundang-undangan 

kita dari hukum (pidana) internasional atau hukum negara lain. 



���

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

Secara khusus saya ingin merujuk kepada istilah di komunitas 

hukum Indonesia tentang: ”Crown Witness” – “Whistleblower” – 

“Justice Collaborator” – “Reversal of the Burden of Proof” – “NCB Asset 

Forfeiture” dan “Stolen Asset Recovery”.1 

Crown Witness

Istilah ini diterjemahkan jadi “saksi-mahkota” dan sebenarnya 

tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Dalam beberapa 

sumber hukum Belanda ada istilah dan konsep “kroongetuige” 

(kroon=mahkota dan getuige=saksi). Dalam bahan pustaka hukum 

Amerika Serikat saksi ini dikenal sebagai “state witness”. Jadi 

karena Belanda adalah kerajaan, maka Negara disimbolkan dengan 

mahkota, dan karena itu dalam bahan pustaka kerajaan Inggris 

disebut juga sebagai “crown witness”.

Konsep ini masuk dalam praktik hukum Indonesia melalui putusan 

Mahkamah Agung tahun 19902, yang memperbolehkan JPU 

mengajukan “… teman Terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi 

mahkota” (kroongetuige), asalkan perkara Terdakwa dipisahkan dari 

perkara Saksi tersebut …” Putusan ini kemudian dimanfaatkan 

secara keliru oleh Penyidik untuk “mengadu-domba” dua orang 

(atau lebih) pelaku yang bersama-sama melakukan suatu kejahatan. 

Ini sebenarnya bertentangan dengan salah satu asas universal dalam 

hukum pidana, yaitu asas “non-self-incrimination” yang merupakan 

salah satu unsur dalam proses hukum yang adil (due process of law). 
1 Untuk bantuan catatan terhadap naskah awal serta bantuan rujukan peraturan 

per-uu-an di Indonesia, disampaikan terima kasih kepada Dr. Surastini Fitriasih, SH, 
MH Ketua Bagian Hukum Pidana FHUI.

2 Putusan MA No.1986 K/Pid/1989, tanggal 21 Maret 1990.
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Dikatakanoleh Lafave : ”The privilege agaist self-incrimination has 

special meaning in a criminal trial, for it confers a significantly different 

right upon who is (also) the accused as compared to one who is simply 

(only) a witness” (kata antara kurung dari Penulis).3 

Sebaiknya cara seperti ini tidak dilakukan lagi, karena menyalahi 

due process of law, dan membuat “malas dan bodoh” Penyidik, 

JPU dan Hakim kita,karena tidak rajin dan cerdas mencari dan 

menganalisa fakta-fakta dalam membuktikan dalil-dalilnya. 

Akibatnya akan makin sering terjadi peradilan sesat (miscarriage of 

justice) di Indonesia !4 

Whistleblower

Istilah ini juga tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. 

Artinya secara harafiah adalah “peniup pluit” (seperti polisi lalu 

lintas atau wasit pertandingan sepak bola). Maknanya adalah orang 

tersebut mengingatkan publik, bahwa telah terjadi pelanggaran 

peraturan. Dalam bidang hukum pidana ini berarti ada seseorang 

yang “membocorkan” telah terjadinya suatu kejahatan (yang 

tersembunyi). Dalam literatur kriminologi luar negeri terjemahan 

yang mendekati dari istilah ini adalah “pengadu”, karena dikaitkan 

dengan usaha Penyidik membongkar suatu kejahatan yang sangat 

tertutup (seperti dalam organized crime: sindikat perjudian dan 

narkoba). Tidak heran bahwa oleh teman-temannya (di luar ataupun 

3 Wayne R.Lafave & Jerold H.Israel (1984) Criminal Procedure, West Publishing 
Co, hal. 883.

4 Dalam Rancangan KUHAP (sekarang di DPR) Pasal 200 diatur secara khusus 
tentang Saksi Mahkota ini – sebagai Terdakwa yang paling ringan peranannya atau 
yang mau mengaku bersalah, dan akan dibebaskan dari penuntutan ataupun dikurangi 
pidananya oleh JPU.
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di dalam kelompoknya) orang ini dianggap “pengkhianat”, karena 

membocorkan rahasia kelompoknya.

Karena itu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011, yang 

menerjemahkan whistleblower dengan “pelapor tindak pidana” 

adalah menyesatkan. Tidak semua orang yang melaporkan adanya 

tindak pidana adalah “pengadu” yang mengkhianati teman-

temannya, tetapi ada juga yang melaporkan karena merupakan 

korban kejahatan tersebut ataupun orang yang hanya menyaksikan 

atau mendengar terjadinya (yang terakhir ini harus mendapat 

pujian, karena mereka secara sukarela mau membantu penegakan 

hukum !). Dengan memakai konsep MA ini, maka orang yang 

mengkhianati teman-teman kriminalnya telah menjadi “terpuji”, 

meskipun secara moral, sifat seorang yang mengadukan temannya 

adalah “buruk”. Sebaiknya dipergunakan saja istilah “peniup-

pluit”, “pengadu” atau “pembocor- rahasia kejahatan”.

Surat Edaran MA itu juga keliru dengan mengatakan dalam butir 8, 

bahwa orang ini “bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan 

yang dilaporkan”. Bukankah justru “pengadu”-“pembocor-

rahasia” ini menjadi sangat berharga dalam memberi informasi 

kepada Penyidik, karena keterkaitannya dengan kejahatan yang 

dilaporkan (seperti: pemegang buku keuangan yang mencatat 

hasil judi atau mencatat pengeluaran untuk menyuap pejabat 

publik atau membuat pembukuan ganda untuk manipulasi pajak).

Dalam usaha Indonesia membongkar kejahatan Korupsi, Narkoba, 

Pencucian-Uang dan Perdagangan-Manusia (kejahatan yang sangat 

tersembunyi), maka “pengadu-pembocor-rahasia “ ini akan sangat 

membantu Penyidik.
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Dalam bahan pustaka luar negeri ada kewenangan memberi 

“immunity grants”, JPU Indonesia dengan persetujuan Pengadilan 

harusnya dapat memberikan “imunitas terhadap penuntutan” 

kepada seorang “peniup-pluit” berdasarkan diskresi yang harusnya 

dipunyai seorang JPU !5 LaFave mengatakan sebagai berikut: “The 

immunity grant may be used to gain information … (from) a lower-level 

participant in organized crime in order to obtain testimony against higher-

level participants … (and) it also often is used to force testimony from 

witnesses who are not themselves involved in criminal activities, but desire 

not to give testimony that may hurt others.”6 Adanya kewenangan 

seperti ini sebaiknya dimasukkan dalam Rancangan KUHAP kita 

yang sekarang ada di DPR, karena akan sangat membantu usaha 

kita melawan “mafia” Korupsi, Narkoba, Pencucian-Uang dan 

Perdagangan-Manusia. Penyempurnaan pengertian “peniup-

pluit” oleh KUHP yang akan datang ini juga diperlukan untuk 

memperbaiki kekeliruan Surat Edaran MA.

Peniup-pluit yang bukan pelaku harus mendapat “pujian”, tetapi 

juga harus dilindungi agar tidak mendapat ancaman dari orang/

kelompok yang terbongkar perilaku jahatnya. Apalagi kalau orang 

ini kemudian menjadi saksi di Pengadilan.Rancangan KUHAP 

harus mengatur hal ini !7 

5 Sekarang ini hanya  JAGUNG  yang punya “hak oportunitas”, sedangkan JPU 
terlihat hanya sebagai “kurir” pembawa BAP Penyidikan ke Pengadilan. Di Belanda 
setiap JPU mempunyai hak oportunitas ini !

6 Wayne Lafave, op.cit, hal. 355
7 Kita memang punya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – tapi 

tugasnya sebaiknya jelas terbagi dua: a) melindungi Saksi termasuk Korban yang 
terancam jiwanya oleh Pelaku, dan b) mendampingi Saksi (yang tidak terancam jiwanya) 
agar mau dan berani bersaksi secara jujur.
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Justice Collaborator

Sebagai konsep istilah ini tidak pernah saya temukan dalam bahan 

pustaka hukum pidana dan kriminologi berbahasa Inggris yang 

saya baca. Dalam Surat Edaran MA yang sama dengan di atas 

(2011) dipergunakan istilah penerjemahan “Saksi-Pelaku Yang 

Bekerjasama”. Saya menafsirkannya bahwa yang dimaksud oleh MA 

adalah seorang Pelaku kejahatan yang koperatif dengan Penyidik 

untuk membongkar kejahatan yang dipersangkakan kepadanya. 

Saya tidak berkeberatan bila benar tafsiran saya ini. Tetapi yang 

mengherankan saya adalah bahwa mereka akan mendapat 

“imbalan” (reward ?). Hukum acara pidana kita menjelaskan bahwa 

hakim dalam putusannya harus juga mempertimbangkan hal-hal 

atau faktor-faktor yang meringankan untuk seorang Terdakwa yang 

akan menjadi Terpidana. Bukankah hal ini sudah jelas dan cukup 

? Jangan lupa Terdakwa/Terpidana ini adalah seorang Pelaku 

kejahatan yang tertangkap dan terbukti kesalahannya dalam 

penyidikan dan proses pemeriksaan di muka pengadilan, jadi kalau 

orang ini koperatif (mau bekerjasama) ini bukan karena “bertobat”, 

tetapi semata-mata “strategi” mendapat hukuman yang lebih ringan. 

Tentu hal ini baik saja, dan Hakim akan mempertimbangkannya. 

Tetapi secara khusus “diiming-iming” dengan “imbalan” oleh MA 

dan Kejagung, menurut saya keliru sekali. Malahan “whistleblower” 

(peniup-pluit) yang seorang Pelaku kejahatan, tetapi yang secara 

moral dapat dianggap “merasa tobat” dan secara sukarela datang 

“membocorkan rahasia” kelompoknya ke penegak hukum, tidak 

diberi “penghargaan “ oleh MA dan Kejagung ! Malahan dengan 

datang secara sukarela ini dia justru mendapat risiko dituntut 
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dan dihukum. Dalam usaha memberantas kejahatan yang “sangat 

tersembunyi” (a.l Korupsi dan organized crime), maka Penyidik 

memang sering sekali memerlukan “justice collaborator” ini.

Bagi saya di Indonesia perlu sekali diperjelas perbedaan antara 

“pengadu-pembocor-rahasia” (whistleblower) yang umumnya 

terlibat dalam kejahatan (kalau tidak, informasinya tidak dapat 

banyak membantu Penyidik membongkar kejahatan yang sangat 

tertutup) dengan “pelaku-tersangka yang koperatif” (justice 

collaborator) yang menjadi saksi membuka rahasia teman-temannya 

(dan melakukan hal itu tentunya dengan menharap imbalan (sesuai 

SEMA 4/2011). Menurut konsepnya seorang “pengadu-pembocor-

rahasia” melakukanya secara sukarela (dan kalau dia terlibat 

kejahatan tersebut secara serius, maka ada dua risiko besar bagi 

dia - hukuman Negara dan hukuman Teman). Menurut konsepnya 

juga seorang “pelaku-tersangka yang koperatif” melakukannya 

secara tidak-sukarela, tetapi dengan mengharapkan “imbalan”. 

Secara moral yang pertama lebih baik dari yang kedua, karena yang 

pertama melakukan dengan risiko tetapi secara sukarela, sedangkan 

yang kedua melakukan “tawar-menawar” menjual informasi tentang 

teman-temannya untuk keuntungan pribadi. Tidak dibedakannya 

hal ini dapat membingungkan publik, karena bagaimana 

masyarakat Indonesia dapat menghargai Mahkamah Agung-nya, 

kalau “mahkamah keadilan” ini tidak dapat “membedakan antara 

berbagai derajat kesalahan dan moral” ( antara baik dan buruk)?

Dalam prakteknya, pelaksanaan SEMA 4/2011 ini, akan (telah?) 

menjadi prosedur “tawar-menawar” antara Penyidik/JPU dengan 
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Tersangka/Terdakwa yang (akan) menjadi Justice Collaborator. 

Konsep tawar-menawar ini dikenal di luar negeri (Amerika Serikat) 

sebagai praktek “plea bargaining”. Di luar negeri, maka JPU dapat 

“menawarkan” hukuman yang lebih ringan, asalkan Terdakwa 

mengakui saja bahwa ia memang bersalah melalukan kejahatan 

yang didakwakan (plead guilty). Tetapi di Amerika Serikat hal 

ini tidak diatur dalam peraturan, tetapi hanya merupakan 

“kebiasaan-praktek”8. Melalui SEMA tersebut, maka “praktek” 

ini sekarang menjadi bagian hukum acara pidana kita. Bagaimana 

perkembangannya di masa yang akan datang menarik untuk disimak 

bersama. Kabar terakhir adalah bahwa dengan adanya SEMA 

ini sekarang banyak Terpidana dalam Lapas-lapas di Indonesia 

meminta surat-keterangan kepada JPU untuk dinyatakan sebagai 

“Justice Collaborator”. Bagaimana akan sikap Kejaksaan Agung 

dan Mahkamah Agung kita? Apa nilai surat seperti ini? Akankah 

berpengaruh pada remisi yang menjadi wewenang Lembaga 

Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM? Tantangan 

bagi para ahli hukum Indonesia (akademisi dan praktisi) untuk 

menulis tentang hal ini. 

Reversal of the Burden of Proof

Asas universal adalah beban pembuktian (onus probandi) wajib 

selalu ada pada pihak yang memulai perkara (semper necessitas 

probandi incumbit ei qui agit). Karena itu banyak yang mempunyai 

harapan yang besar terhadap ketentuan “omkering van de 
8 Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dipunyai penuntut umum di sana 

yang dikenal sebagai “prosecutorial discretion” – bandingkan dengan di Indonesia di m 
ana JPU dianggap publik  hanya sebagai  “kurir  BAP”  ke Pengadilan.  
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bewijslast”(pembalikan beban pembuktian) untuk perkara korupsi 

yang merajalela di Indonesia.Terutama setelah ketentuan ini 

masuk dalam peraturan pemberantasan korupsi dan pencucian-

uang. Yang dilupakan adalah,bahwa sebenarnya konsep ini sudah 

ada secara “tersamar” dalam KUHP Hindia Belanda kita, yaitu 

yang menyatakan dalam Pasal 59, bahwa “… pengurus, anggota 

badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak-ikut campur 

melakukan pelanggaran (perusahaan yang bersangkutan), tidak 

dipidana”. Tentu pengurus dan komisaris bersangkutan harus 

membuktikan “ketidaksalahannya” – ini contoh lama tentang 

konsep Belanda (dulu) mengenai “pembalikan beban pembuktian” 

(yaitu: kalau perusahaan melanggar hukum, semua pengurus dan 

komisaris (diasumsikan) bertanggungjawab pidana, kecuali mereka 

yang dapat membuktikan ketidaksalahannya). Tetapi sekarang ada 

kekeliruan pemikiran tentang pengertian konsep “pembalikan 

beban pembuktian” yang dianut dalam peraturan pemberantasan 

korupsi dan pencucian-uang. Kalau Pasal 59 memang merujuk pada 

kesalahan seorang Tersangka/Terdakwa, dan berkaitan dengan 

asas universal “presumption of innocence”, tetapi dalam konsep 

sekarang untuk korupsi dan pencucian uang, tidak dipergunakan 

pendekatan Pasal 59 (“Anda dianggap bersalah, kecuali dapat 

membutikan sebaliknya”), tetapi pendekatan lain, yaitu: “Anda 

harus membuktikan asal-usul harta yang Anda kuasai, kalau 

tidak kami anggap itu harta yang tercemar secara hukum” (tainted 

property). Jadi sasaran pembuktian bukan “kesalahan orang”, tetapi 

“kesahan pemilikan barang” (bahwa harta bersangkutan punya 

hak kebendaan yang sah!). Jadi ketentuan pembalikan pembuktian 
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ini sama sekali tidak bertentangan dengan asas pra-duga tidak 

bersalah !

Apa untungnya “pembalikan beban pembuktian” terhadap barang 

ini (di luar negeri dikenal sebagai “in rem action”- gugatan terhadap 

benda/hak kebendaan) ? Yaitu untuk merampas harta-kekayaan 

dari para penjahat besar (korupsi – narkoba – pencucian uang 

– perdagangan manusia – perdagangan gelap senjata – pedanaan 

terorisme). Agar ungkapan “crime does not pay” tidak menjadi 

seperti di Indonesia “korupsi itu kejahatan yang menguntungkan, 

asalkan dilakukan secara besar-besaran jumlah uangnya”!9 

Pembuktian memang adalah unsur pokok atau titik pusat (sentral) 

dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Memang 

ada perbedaan antara tatacara dan konsep pembuktian dalam 

hukum acara pidana antara negara-negara common law dengan 

negara-negara civil law (dan ada pendapat bahwa perbedaan itu 

cukup besar-tapi saya berbeda pendapat !). Di Amerika Serikat, maka 

untuk pembuktian kesalahan hukum pidana seseorang melakukan 

kejahatan dipergunakan konsep wajib “beyond a reasonable doubt” 

(artinya keyakinan kesalahan besar-kemungkinan kekeliruan Hakim 

kurang dari 5%). Sedangkan untuk membuktikan dalil dan fakta 

yang diajukan dalam gugatan perdata dipergunakan konsep “by 

a preponderance of the evidence” atau “balance of probabilities” (hakim 

cukup menemukan bahwa dalil dan fakta A cukup meyakinkan 51% 

atau lebih dari yang dikemukakan B - untuk membuat putusan). 

9 Lihat juga Mardjono Reksodiputro (Juli 2011) Beberapa Catatan Singkat Tentang 
Pembuktian Terbalik Dikaitkan dengan Perampasan Aset dalam Kasus Delik 
Pencucian Uang (Seminar FHUI dengan PPATK).
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Hal ini (menurut saya) tidaklah terlalu berbeda dengan konsep 

Belanda yang kita anut, yaitu untuk Hukum Pidana kita mencari 

“kebenaran materiel” (materiele waarheid) dan untuk Hukum 

Perdata yang dicari (cukup) “kebenaran formil” (formele waarheid). 

Untuk apa saya tunjukkan kesamaan ini? Yaitu, karena untuk 

membuktikan kepemilikan barang/ kesahan barang, di Pengadilan 

Korupsi atau dalam hal Pencucian-uang, seorang Terdakwa (atas 

permintaan Hakim) cukup membuktikan bahwa harta yang 

dikuasainya adalah sah dengan mengajukan bukti-bukti formil 

(meyakinkan Hakim secara 51%) – tetapi bila ini saja tidak dapat 

dilakukannya dengan “melawan pendapat/bantahan JPU”, maka 

logislah bila ada dugaan kuat bahwa harta tersebut berasal 

dari kejahatan dan karena itu harus dianggap “harta tercemar 

secara hukum” (tainted property). Selanjutnya Hakim Pidana 

memerintahkan JPU untuk melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) 

meminta ke Pengadilan Perdata untuk memeriksa kesahan dari hak 

kebendaan yang diakui oleh Terdakwa (atau orang lain yang punya 

hubungan hukum dengan Terdakwa). Prosedur ini merupakan 

“gugatan perdata terhadap benda/hak kebendaan” dan di kenal di 

negara-negara “common law” maupun di negara-negar “civil law”.10 

Perampasan asset yang dikuasai oleh Terdakwa melalui prosedur 

di atas, secara hukum tidak berpengaruh pada proses pidana yang 

sedang berjalan terhadap Terdakwa. Dijelaskan tentang prosedur 

perampasan aset ini (yang dikenal sebagai Non-Conviction Based 

Asset Forfeiture), bahwa : “…NCB asset forfeiture is a critical tool for 
10 Untuk uraian yang lebih luas lihat Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, 

Wingate Grant, Larissa Grey (2009) Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for 
Non-Conviction Based Asset Forfeiture, The IBRD/The World Bank, hal.5-25
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recovering the proceeds and instrumentalities of corruption … A procedure 

that provides for the seizure and forfeitureof stolen assets without the need 

for a criminal conviction. [This]… can be essential when the wrongdoer is 

dead, has fled the jurisdiction, or is immune from prosecution.”11 

Sebenarnya konsep tentang kewajiban Terdakwa membuktikan 

sahnya perolehan hartanya, bukan sebaliknya JPU harus 

membuktikan harta itu berasal dari kejahatan, telah ada dalam 

Pasal 37A dan 38B UU No.20/2001 tentang Korupsi dan Pasal 77 

dan 78 UU No.8/2010 tentang Pencucian-Uang. Sayangnya karena 

kurang cerdasnya JPU dan Hakim Indonesia (dan kadang kala ada 

“kecerdasan” kolusi mafia peradilan), menyebabkan pasal-pasal 

ini tidak “bergigi”, sehingga di Indonesia memang “Korupsi dan 

Pencucian Uang sangat menguntungkan” (malah dapat dinamakan 

sejenis “ekonomi kreatif”). 

NCB Asset Forfeiture 

Sebenarnya kita sudah punya Rencana Undang Undang Perampasan 

Aset. Sepengetahuan saya sudah ada pada pertengahan tahun 2008 

dan pernah akan dituntaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM 

pada pertengahan tahun 2010.12 Namun, hingga saat ini tidak ada 

berita lagi pada saya tentang kemajuan RUU Perampasan Aset ini. 

Seperti dijelaskan di atas “Perampasan aset (dengan) NCB” ini 
11 Greenberg, op.cit. hal. Xv – Konsep ini adalah bagian dari StAR dan 

direkomendasikan dalam Pasal 54 (l)(c) dari United Nations Conventions against  
Corruption (2003) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Th. 2006. Lihat 
juga Stefan D. Cassela (2007) Asset Forfeiture Law in the United States, Juris Net, LLC, 
terutama Part II, Administrative and Civil Forfeiture, hal. 93 dstnya.

12 Bahan rapat pertama yang saya punya disetujui Tim 24 Juli  2008 dan dan yang 
terakhir adalah Hasil Rapat Konsinyir Tim Kerja 28-30 Juli 2009. Pernah pula dibawa ke 
Komisi-3 DPR.
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mempegunakan jalur hukum perdata dan bukan hukum pidana, 

meskipun dasar kasusnya berasal dari dugaan peristiwa kejahatan. 

Menurut bahan pustaka, asal dari prosedur ini di Amerika Serikat 

adalah dalam usaha untuk “menyita dan kemudian merampas” alat 

transportasi mewah (mobil – kapal air – pesawat udara) yang diduga 

berasal dari kejahatan narkoba maupun rumah-rumah mewah para 

“tersangka” tindak pidana narkoba. Harta kekayaan ini umumnya 

tidak dilaporkan dalam SPT Pajak warga bersangkutan dan kalaupun 

warga itu diajukan ke pengadilan, bukti-bukti sering tidak cukup 

untuk memutuskan mereka bersalah melakukan tindak pidana 

narkoba. Tetapi karena hartanya tidak dapat dijelaskan sumber 

uang pembeliannya, maka harta itu dianggap “tainted property” dan 

dimintakan kepada pengadilan perdata mengumumkann rencana 

perampasannya untuk Negara. Bila ada yang menyanggah, maka 

dia harus membuktikan diri sebagai “innocent owner”. Bila tidak 

dapat, maka pengadilan memutuskan untuk merampasnya menjadi 

milik negara. Dengan cara ini diusahakan agar perdagangan illegal 

narkoba tidak menguntungkan karena telah dilakukan “perampasan 

keuntungan”.13 

Sayang bahwa RUU Perampasan Aset ini masih “terganjal” di 

DPR ataupun di Kementerian Hukum dan HAM – prosedur 

perampasan aset dengan NCB ini akan merupakan senjata ampuh 

untuk membuktikan bahwa di Indonesia “crime does not pay”.

Tetapi memang harus diakui bahwa melalui jalur hukum pajak dan 
13 KUHP Belanda dalam tahun 1992 menambahkan Pasal 33a yang dalam ayat 

(!) menyatakan: “The following are subject to forfeiture: … f.rights in rem and rights in 
personam pertaining to the objects specified in a through e” – Dengan pasal ini maka 
Belanda telah memungkinkan perampasan rights in rem (zakelijke rechten) atas suatu 
barang/harta kekayaan.
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bersamaan dengan perampasan asset NCB ini akan banyak warga di 

Indonesia dapat terancam kehilangan harta-kekayaan yang olehnya 

tidak dapat dibuktikan sumber keuangan untuk pembeliannya.14 

Sebenarnya pola dasar pemikiran ini sudah ada di Pasal 38C 

UU No. 20/2001 tentang Korupsi, yang memungkinkan melalui 

prosedur perdata merampas harta Koruptor, yang sebelumnya 

tidak diketahui oleh JPU terkait kejahatan yang didakwakan(ini 

termasuk pengerian “illicit enrichment”). Tetapi ketidakcerdasan KA 

dan MA menyebabkan pasal ini menjadi “dode letter in de wet” (huruf 

mati dalam UU kita). Seandainya saja KA dan MA punya JPU dan 

Hakim Agung yang kreatif dan reformatif, maka sudah harus ada 

yurisprudensi tetap MA tentang penafsiran pasal ini yang dapat 

juga dikaitkan dengan StAR. 

Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative

Dalam bukunya Theodore S.Greenberg membuka Bab-1 dengan 

mengatakan:

 “The theft of public assets is a development problem of the greatest 

magnitude. The exact value of state assets that have been stolen from 

developing countries is impossible to determine with any precision. Between 

$1trillion and $1.6 trillion is lost each year to various illegal activities. 

Corrupt public officials in developing and transition countries loot as 

much as $40 billion each year, concealing these funds overseas where they 

are extremely difficult to recover.This figure is equivalent to the annual 
14 Lihat juga Mardjono Reksodiputro (Des. 2010) Tentang Perampasan Aset 

Tindak Pidana Sebagai Kebijakan Kriminal (Ceramah di DivKum Polri) dan (2013) 
Me”miskin”kan Koruptor-Caranya ? dalam Majalah Forum Keadilan No. 05, 26 Mei 
2013, hal. 24-25.
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GDP of the world’s 12 poorest countries,where 240 million people live”15 

Komisi Hukum Nasional dalam bulan November 2007 telah 

membahas permasalahan StAR ini dan a.l. berpendapat bahwa 

Pemerintah perlu : 1) Melakukan audit institusi dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan denganperbuatan korupsi 

dan menyempurnakannya secara bertahap untuk disesuaikan 

dengan “internationally accepted legal standards”; 2) Menetapkan 

satu kasus “grand corruption” menjadi studi kasus empirik; 3) 

Membuka kemungkinan dalam hukum pidana Indonesia melakukan 

perampasan keuntungan yang berasal dari kejahatan (deprivation 

of profits as a result of corruption); dan 4) Membuka kemungkinan 

dalam hukum pidana Indonesia melakukan penyelesaian hukum 

di luar proses pengadilan (afdoening buiten process) terhadap kasus 

korupsi tertentu (sesuai politik kriminal Pemerintah dan secara 

transparan dan akuntabel). Kembali lagi, saya berpendapat bahwa 

patut sangat disayangkan ternyata tidak ada tanggapan (ataupun 

bantahan apapun) dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan 

Agung maupun Mahkamah Agung terhadap saran KHN ini. Saya 

ingin menjelaskan lebih lanjut saran-saran KHN -/+ 5 tahun yang 

lalu ini.16 

Penyempurnaan secara bertahap undang-undang kita (terutama 

yang menyangkut Korupsi, Pencucian Uang dan Narkoba) memang 

telah dilakukan (meskipun lambat dan tersandera kepentingan 

15 Greenberg op.cit. Hal. 7 – dengan merujuk pula kepada UNODC and The World 
Bank,”Stolen Asset Recovery (StAR) Innitiative:Challenges, Opportunities, and Action Plan, 
World Bank 2007.

16 Dari http://www.komisihukum.go.id  - Pendapat KHN tentang Stolen Asset 
Recovery (StAR) Initiative. Friday, 30 November 2007.
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politik), namun praktek aparat penegak hukum (Polisi dan JPU) 

dan aparat penegak keadilan kita (MA dan jajaran Pengadilannya) 

masih sering menimbulkan ketidakpercayaan publik (mafia 

peradilan: kolusi hakim – advokat – JPU). Kepercayaan ini penting 

dalam masalah StAR, karena kita akan meminta bantuan pengadilan 

di luar negeri untuk “ membantu merampas” aset kita yang dicuri 

Koruptor dan dijadikan asetnya di luar negeri atau “membantu 

merampas” keuntungan seorang penjahat di Indonesia yang di 

bawa ke luar negeri (misalnya Narkoba). Bagaimana pengadilan di 

luar negeri dapat berpihak pada kita, kalau mereka kurang percaya 

bahwa pengadilan di Indonesia telah menjalankan due process of 

law?!

Studi ilmiah oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (dibantu 

akademisi perguruan tinggi) tentang keberhasilan mengadili 

beberapa “grand corruption cases” memang perlu dilakukan untuk 

melihat kelemahan hukum kita. Sikap a’prori pejabat-pejabat 

hukum puncak kita di MA dan KA bahwa mereka sudah “tahu 

hukum” karena berpengalaman dan tidak perlu “belajar lagi dari 

orang lain” (dalam negeri dan luar negeri) telah membuat hukum 

kita ini “terbelakang dalam praktik hukum”.17 Salah satu contoh yang 

sangat menyolok dari pandangan seorang akademisi, adalah bahwa 

JPU dan Hakim tidak dapat memberdayakan ketentuan bahwa 

seorang Terpidana kejahatan harta benda (termasuk korupsi) wajib 

“membayar ganti-rugi” kepada negara, dan melarang mereka 

“memasang badan” mengganti dengan tambahan pidana penjara, 

17 Lihat juga  Mardjono Reksodiputro (Juni 2013) Apakah kita serius memiskinkan 
Koruptor ? (Diskusi Komunitas Hukum di KHN-RI).
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cara Terpidana agar tetap dapat menikmati keuntungan yang 

berasal dari kejahatannya. 

Untuk membantu keuangan Negara yang telah dirugikan oleh seo-

rang penjahat harta benda (property crimes including corruption), maka 

di Belanda dikenal ketentuan “afdoening buiten process” (setlement 

out of court – penyelesaian-tuntas di luar pengadilan). Cara ini 

memang tidak akan populer di mata publik, tetapi dalam hal-hal 

tertentu praktek di luar negeri menunjukkan bahwa acap kali biaya 

menjalankan perkara di muka pengadilan tidak menguntungkan 

(berdasarkan cost-benefit atau cost effective principle) – sehingga kalau 

seorang Terdakwa bersedia membayar seluruh “kerugian negara”(uang 

yang dikorupsi + keuntungan,bunga, dll + denda yang ditetapkan 

negara + biaya-biaya yang telah dikeluarkan negara untuk melacak dan 

menggugat kekayaan Terdakwa di luar negeri), maka Jaksa Agung dapat 

mempergunakan haknya untuk men”seponir” perkara berdasarkan hak 

oportunitas yang dimilikinya. Tentu banyak yang akan menentang 

pendapat ini, disatu pihak adalah mereka yang berorientasi falsafah 

retribution dalam pemidanaan, dan di pihak lain mereka yang akan 

merasa dirugikan karena tidak dapat lagi (menikmati) berkeliling-

dunia mencari asset koruptor (seperti mencari harta-karun ?) di 

luar negeri !

Penutup

Sudah waktunya bahwa Indonesia mempunyai sejumlah tenaga 

ahli hukum – Penyidik-Penuntut Umum-dan Hakim – yang mahir 

menguasai bahasa Inggris dan mau serta mampu mempelajari 
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hukum dari negara-negara dimana kekayaan hasil kejahatan di 

Indonesia itu disembunyikan. Bersedia dan mampu memperdalam 

juga hukum pidana internasional dan hukum pidana trans-

nasional, sehingga tidak hanya tergantung pada advokat asing 

dalam mengejar harta curian ini.Kalau tidak, maka biaya StAR 

dan Perampasan Aset NCB akan sangat mengurangi atau malah 

menghabiskan harta koruptor yang seharusnya dibawa kembali ke 

Indonesia.

(Makalah untuk Prof. Dr. Etty Agoes)
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REKONSTRUKSI SISTEM 
PERADILAN PIDANA 
INDONESIA
 

Pendahuluan

KUHAP Indonesia (UU No. 8/1981) adalah kulminasi dari hasil 

Seminar Hukum Nasional II (diselenggarakan oleh LPHN di 

Universitas Diponegoro, 27 – 30 Desember 1968). Dalam SHN II 

ini (tema : “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan Demokrasi 

Pancasila”), terdapat Komisi - 3 yang membahas permasalahan 

“hukum acara pidana dan hak asasi manusia”. Semangat 

pembaharuan pada waktu itu adalah perlindungan hukum yang 

lebih besar atas hak-hak dasar warga negara. Kritik-kritik yang 

dilontarkan “…diarahkan kepada cara perlakuan aparat hukum 

dalam jaman Indonesia Merdeka, kepada rakyatnya sendiri, warga 

negara Indonesia.” 

Meskipun cukup lambat (13 tahun sejak SHN II, 1968), tetapi 

KUHAP 1981 ini sangat melegakan hati dan memberi harapan 

baru bagi terwujudnya keadilan hukum. Penjelasan KUHAP dan 

pendapat akhir fraksi-fraksi di DPR juga menegaskan bagaimana 

pentingnya KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran 

harkat serta martabat manusia. 
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Sekarang setelah seperempat abad (1981 – 2009), kita telah 

merasakan dan dapat menilai bagaimana harapan diatas tidak 

terwujud. Karena itu diperlukan pemikiran ulang tentang sistem 

peradilan pidana kita. Itulah maksud makalah ini.

Untuk keperluan itu, maka sistematik selanjutnya makalah ini 

adalah:

-  Desain Prosedur

-  Kewenangan Penyidikan dan Pendakwaan/Penuntutan

-  Kewenangan (Kekuasaan) Kehakiman

-  KPK dan Pengdilan TIPIKOR

-  Penutup

Desain prosedur :

Pengertian yang dianut di Indonesia adalah bahwa hukum pidana 

formal (hukum acara pidana) mengatur bagaimana Negara, melalui 

organ-organnya menegakkan haknya untuk menghukum dan 

menetapkan pidana. Dengan demikian harus diatur secara jelas 

proses mempergunakan hak tersebut.

Proses ini harus mengatur : a) penyelidikan, penyidikan, 

pendakwaan, pemeriksaan dan peradilan sedemikian rupa agar 

terdakwa yang bersalah mendapat hukumannya, tetapi juga : b) 

harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa pendakwaan dan 

peradilan seorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan 
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ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya. 

Dalam pengertian hukum ini dinamakan ”proses hukum yang 

adil” (due process of law). Sering dilupakan bahwa pengertian hukum 

ini adalah lawan dari ”proses hukum yang sewenang-wenang” 

(arbitracy process), suatu proses yang berdasarkan kuasa aparat 

penegak hukum semata-mata.

Disinilah pentingnya kita pikirkan tentang ”desain prosedur” 

sistem peradilan pidana kita. Pada waktu penyusunan KUHAP1981, 

yang terpikir utama adalah perlindungan tentang ”hak warga 

negara” para tersangka dan terdakwa, dengan kesepuluh asas yang 

ditegaskan dalam penjelasan KUHAP. 

Untuk makalah ini ”desain prosedur sistem peradilan pidana (SPP)” 

dapat dibagi tiga :

(a) tahap pra-adyudikasi (pre-adjudication),

(b) tahap adyudikasi (adjudication), dan

(c) tahap purna-adyudikasi (post-adjudication).

Ketiga urutan ini memang menunjukan desain prosedur, tetapi 

belum jelas adalah tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang 

dominan. Sebenarnya bilamana kita tengok kembali diskusi-diskusi 

yang ”alot” pada penyusunan KUHAP1981,sudah terasa bagaimana 

adanya gesekkan dan benturan antara ”investigation (police) powers” 

dengan ”prosecutorial (public prosecutor) powers”. Kejadian akhir-

akhir ini (yang secara terbuka ”mempermalukan” bangsa pada 

umumnya dan alat penegakan hukum khususnya) membuktikan 

paling tidak hal-hal berikut :
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(a) persaingan yang belum berakhir antara kepentingan masing-

masing untuk mempertahankan ”monopoli” kekuasaan 

penyidikan (investigation powers) dan ”monopoli” kekuasaan 

pendakwaan/penuntutan (prosecutorial powers);

(b) tidak jelasnya ”desain” (bangun-rancang ?) sistem peradilan 

kita, yang tidak bersedia mengikuti sistem peradilan yang 

berlaku di negara-negara demokrasi, dimana tahap ad-

yudikasi (tahap sidang pengadilan yang terbuka untuk umum 

dengan hakim-hakim yang independen) adalah tahap yang 

dominan (mengawasi tahap pra-ad-yudikasi dan tahap pasca-

ad-yudikasi);

Kewenangan Penyidikan dan Pendakwaan/Penuntutan

Penyidikan (Bel : “opsporing”, Ing : “investigation”) dan Pendakwaan 

(Ing:”prosecution”) atau Penuntutan (Bel: ”vervolging”), adalah 

kewenangan negara untuk menegakkan hukum (to enforce the law). 

Adapun alat negara penegak hukum (law enforcement agencies) 

adalah instansi pemerintah : Kepolisian dan Instansi pemerintahan, 

Kejaksaan.

Beberapa “kekeliruan” di Indonesia ingin di “luruskan” disini :

(a) Alat penegak hukum (milik Negara) adalah hanya instansi 

Kepolisian dan instansi Kejaksaan. Kerliru menyebut 

Pengadilan, Advokat, Notaris dan Instansi Pemasyarakatan 

Narapidana sebagai “penegak hukum” (law enforcement 

agencies).
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(b) Instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan adalah bagian dari 

Kekuasan Eksekutif (pemerintahan), dan bukan Kekuasaan 

Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pengertian “(Kewenangan) 

Kepolisian” dan “(Kewenangan) Kejaksaan” yang independen, 

hanya berarti “bebas intervensi (politik) untuk kasus”, bukan 

berarti “bebas pengaruh politik Kabinet” (dengan Presiden 

sebagai Kepala Pemerintahan, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai 

pembantu Presiden, setingkat Menteri, tunduk kepada politik/

kebijakan Kabinet).

(c) Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses 

SPP, secara “in tandem” (keduanya bekerjasama secara erat). 

Bagian Kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan 

hanya “Divisi Reserse Kriminal (Reskrim)” (Bel : de rechterlijke 

politie, Ing : criminal investigation division – CID), dan kalau 

divisi ini dahulu dinamakan “hulp-magistraat”, jangan merasa 

“terhina”. Ini sekedar “istilah” dan bukan untuk merendahkan 

Kepolisian, seperti juga ada istilah “magistrat – duduk” (hakim) 

dan “magistrat berdiri” (penuntut umum).

(d) Tidak dikenal “monopoli” wewenang kepolisian (police powers), 

karena publik juga punya wewenang kepolisian (terutama 

dalam hal “tertangkap tangan”), begitu pula : instansi Imigrasi, 

instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain 

yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal 

“monopoli” wewenang pendakwaan (prosecutorial powers). 

Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat 

mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya 

“private prosecutor” (disamping “state/public prosecutor”) atau 
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special prosecutor (dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, 

menteri atau presiden). Di Inggris”prosecution” diserahkan oleh 

Directorate of Prosecution kepada Advokat Swasta (barrister).

(e) Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut 

umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian “division 

of powers” (pembagian kewenangan) dan bukan “separation 

of powers” (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian 

kewenangan ini adalah untuk “saling mengawasi” (check and 

balances). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, 

dengan tujuan sinergi.

Kewenangan (Kekuasaan) Kehakiman

Kekuasaan kehakiman berasal dari terjemahan istilah (konsep) 

Belanda “rechterlijke macht” (rechter : hakim, rechterlijke : kehakiman). 

Dalam konsep “kekuasaan kehakiman” ini tercakup pengertian 

“judicial power” oleh “the Judiciary” (jajaran hakim pengadilan), tetapi 

juga dari “officers of the court” (pejabat pengadilan lainnya). Siapa 

yang lain ini ? Menurut saya : the judicial police” (Indonesia : Polisi 

kehakiman atau Reserse) sebagai “pembantu magistrat berdiri/

penuntut umum”), dan Jaksa/PU sebagai magistrat berdiri, Juga 

adalah “officers of the court”, advokat ketika “memakai toganya” 

(melaksanakan kewenangan “membela perkara pidana”). Dalam 

kedudukan dan kewenangan penuntut umum sebagai “offcer of the 

court”, dia dapat “memerintah kegiatan” (direct the activities) dari 

“judicial police”. Karena itu :

(a) Instansi Kepolisian memang bukan bagian dari Bab kekuasaan 

kehakiman UUD/Konstitusi kita. Instansi Kepolisian masuk 
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dalam Bab lain dari konstitusi (kewenangan eksekutif). Namun, 

kewenangan kepolisian kehakiman/kewenangan reserse 

sebagai “judicial police” ada di dalam kekuasaan kehakiman. 

Karena itu, kepala Reserse pada Kepolisian berada secara 

administratif di bawah Kapolri, tetapi secara fungsional di 

bawah “officer of the court” : Penuntut Umum (Jaksa Agung ?).

(b) Instansi Kejaksaan (Agung) adalah bagian dari pemerintahan 

(kewenangan eksekutif), seperti juga instansi Kepolisian. Akan 

tetapi kewenangan pendakwaan (prosecutorial powers)/

penuntutan (vervolging) adalah sebagai “officer of the court” dan 

karena itu masuk dalam kekuasaan kehakiman, dan merupakan 

wakil publik bersama dengan polisi–reserse, mewakili 

kekuasaan negara (publik) membuktikan kesalahan terdakwa 

dan menuntut hukuman (tetapi juga, bila tidak cukup bukti 

membatalkan dakwaan dan hukuman). Didalam bahan pustaka, 

maka bilamana dibicarakan tentang reformasi “judiciary”, yang 

dimaksud adalah reformasi hakim dan penuntut umum (judges 

and prosecutors).Dan secara logika tentunya juga reformasi po-

lisi kehakiman/reserse !

(c) Advokat adalah organisasi swasta (private), tetapi begitu mereka 

berperan sebagai “pembela”, baik dalam tahap pra-adyudikasi 

(penyidikan), maupun dalam tahap adyudikasi (pendakwaan 

di pengadilan), mereka adalah bagian pula dari “kekuasaan 

kehakiman”. Mereka disebut sebagai “ “counsel of the court” 

ataupun juga “officer of the court”. Di Inggris, advokat (barrister) 

bertindak mewakili publik (negara) mendakwa di pengadilan, 

sedangkan di Belanda, advokat dapat bertindak (sementara) 
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sebagai hakim (rechter).

Kesimpulan di atas adalah bahwa “desain prosedur” dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia, harus jelas dan konsisten menyatakan 

bahwa :

(1) KUHAP (sekarang dan yang akan datang) memberi posisi 

dominan kepada tahap adyudikasi, dan karena itu pusat 

kewenangan adalah pada hakim (pengadilan).Sebab itu kalau 

reformasi sistem peradilan/Mahkamah Agung berhasil, maka 

yang lain (penuntut umum dan polisi kehakiman/reserse) 

mudah memperbaiki diri.

(2) Penuntut Umum dan Polisi Reserse adalah bagian dari 

kekuasaan kehakiman dan tunduk pada hakim serta 

dapat ditegur dan dihukum oleh hakim sidang pengadilan 

bersangkutan, bilamana lalai ataupun mengganggu kelancaran 

proses pengadilan pidana, serta melanggar hak asasi manusia 

Tersangka atau Terdakwa.

(3) Polisi Reserse adalah pembantu Penuntut umum, dalam 

mempersiapkan bukti-bukti adanya tindak pidana dan 

kesalahan Tersangka/Terdakwa. Tugas utamanya adalah 

pengumpulan fakta lapangan (physical evidence dan witnesses). 

Penuntut Umum memeriksa dan mengawasi (oversight) 

pengumpulan fakta lapangan, agar sesuai dengan hukum dan 

yurisprudensi. Hanya Polisi Reserse yang adalah pembantu dan 

pendamping Penuntut Umum. Divisi-divisi lain dari Kepolisian 

tidak berkaitan langsung dengan Kejaksaan atau Penuntut 

Umum. Karena itu dahulu, pegertian “hulp-magistraat” hanya 
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berlaku untuk “de rechterlijke politie”,tidak untuk kepolisian 

secara keseluruhan !

KPK dan Pengadilan TIPIKOR

Suatu “anomali” (perbedaan dari yang biasa/umum) adalah 

dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dalam Sistem Peradilan Pidana 

(SPP) Indonesia. Memang dapat dinamakan anomali SPP Indonesia, 

tetapi dasar politiknya jelas “ketidak percayaan total terhadap 

Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung/Pengadilan”, yang 

dipersepsikan terlibat dalam korupsi dan pelanggaran hak asasi 

manusia (HAM) Tersangka dan Terdakwa. Benar atau tidaknya 

persepsi ini, bukanlah isyu makalah ini.

Persepsi masyarakat terhadap SPP Indonesia menghasilkan solusi 

KPK dan Pengadilan TIPIKOR sebagai pemulihan kepercayaan 

masyarakat. Dalam krisis kepercayaan yang terjadi, maka solusi 

ini seharusnya dapat diterima oleh instansi Kepolisian, instansi 

Kejaksaan (Agung) dan jajaran Pengadilan/Mahkamah Agung. 

Apa yang kita lihat bersama dalam satu – dua bulan terakhir ini 

(Oktober – November 2009) adalah indikasi “persaingan tidak sehat” 

antara kewenangan kepolisian (police powers) dan kewenangan 

pendakwaan (prosecutorial powers) serta kewenangan (kekuasaan) 

kehakiman (judicial powers). Berhadapan dengan “kewenangan 

KPK dan Pengadilan TIPIKOR”. Kewenangan yang diperoleh 

mereka secara konstitusional, namun mengganggu “kepentingan-

kepentingan kewenangan kepolisian dan pendakwaan” yang selama 

ini telah mereka nikmati melalui KUHAP 1981.Karena itu, reaksi ini 
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secara sosiologis dan politis adalah “normal,” sebagai pencerminan 

“arogansi sektoral” (yang terdapat pula di sektor-sektor lain). 

Meskipun peradilan khusus (semisal : peradilan anak, peradilan 

niaga) ada dalam sistem hukum Indonesia, namun peradilan 

Tipikor anehnya tidak didukung oleh Mahkamah Agung. Meskipun 

suatu kewenangan khusus untuk melawan tindak pidana ekonomi 

dikenal di Indonesia sejak tahun 1955, namun suatu kewenangan 

khusus anti-korupsi hanya didukung secara “separuh hati” oleh 

Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Mengapa ?

Menyampingkan kemungkinan “faktor politik” serta pengaruh/

tekanan dari apa yang dikenal sebagai “makelar kasus” (yang takut 

tidak dapat menembus KPK dan peradilan Tipikor), maka sebabnya 

mungkin harus dicari dalam suatu sistem peradilan pidana yang 

“salah desain”. KUHAP 1981 di desain dengan “model terkotak-

kotak”, berdasarkan falsafah “pemisahan kekuasaan” (separation 

of powers), mengutamakan tahap pra-adyudikasi (mengutamakan 

“kekuasaan polisi” dan “kekuasaan penuntut umum”), persaingan 

tidak sehat antara kewenangan penyidikan dan kewenangan 

pendakwaan, dan tidak mau mengakui dominasi tahap adyudikatif. 

Dominasi tahap ad-yudikasi (kekuasaan pengadilan mengawasi 

tahap-tahap sebelumnya dan sesudahnya) adalah ciri universal 

dalam sistem peradilan pidana di negara-negara demokrasi 

(berbeda adalah negara-negara totaliter, di mana pengadilan 

“tunduk” pada kekuasaan eksekutif).

Rancangan KUHAP Baru mencoba mulai mengubah kekeliruan 

tersebut dengan memberi kewenangan kepada seorang hakim 
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– komisaris. Hakim – komisaris ini akan mempunyai wewenang 

“oversight” atau supervisi dalam “kewenangan penyidikan” dan 

“kewenangan pendakwaan” (Belanda : rechter commissaris, di 

Perancis : Examining Magistrate/juge d’instruction).

Bagaimana halnya dengan KPK, dimana “kewenangan penyidikan” 

dan “kewenangan pendakwaan” berada dalam satu badan (“satu-

tangan”) ? Ini juga suatu anomali, dan hanya dapat dijelaskan 

sebagai suatu solusi dari masa krisis kepercayaan total pada 

Kepolisian dan Kejaksaan. Anomali ini dapat dikurangi dengan 

membentuk “chinese wall” antara penyidikan dan dakwaan di KPK 

(seperti umum dilakukan kantor-kantor hukum yang menghormati 

kode-etik profesi).

Hakim komisaris harus juga diadakan di peradilan Tipikor, untuk 

mengawasi pengumpulan bukti (psysical evidence dan witnesses), 

memberi ijin “wiretapping”, dan yang mungkin paling penting “the 

decision to charge a suspect with a crime, based on probable cause”. Hakim 

komisaris menentukan apakah “police powers” telah dilakukan 

dengan sah dan bahwa “prosecutorial powers” akan dilaksanakan “in 

the community interest”.

PENUTUP

Uraian di atas masih merupakan pemikiran awal dan memerlukan 

kritik, sanggahan, perubahan, dan penyempurnaan. Untuk itu 

dimohon adanya masukan-masukan, baik lisan maupun tulisan. 

Jakarta, 9 Desember 2009
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APAKAH RANCANGAN 
KUHAP BARU 
MEMBAWA PEMBARUAN BERARTI ?

Sekelumit sejarah

Rancangan KUHAP Baru Indonesia punya sejarah panjang, 

yang perlu diungkap agar memberi perspektif yang benar dalam 

pembahasannya nanti di DPR. Pada Seminar Hukum Nasional ke-

1 (1963 di UI) dan kemudian Seminar Hukum Nasional ke-2 (1968 

di UNDIP), para pembicara sudah menyuarakan harapan mereka 

untuk mendapat suatu hukum acara pidana nasional yang lebih 

manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka, terdakwa 

dan terpidana. Ketidakpuasaan mereka adalah kepada pelaksanaan 

HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui). Lebih-lebih karena 

pada waktu itu Pemerintah mulai dengan melemparkan konsepsi 

khas Indonesia, yang dikenal melalui simbol dan semboyan “Pohon 

Beringin Pengayoman” dan “Pemasyarakatan Narapidana”. Dua 

semboyan yang seperti kita lihat sekarang tidak berarti banyak bagi 

perlindungan HAM tersangka, terdakwa dan terpidana. 

Sebenarnya kalau dikaji lebih mendalam, maka ketidakpuasaan 

terhadap HIR adalah sebenarnya bukan kepada bunyi harafiah 

HIR, tetapi kepada penafsiran dan pelaksanaan penegak hukum 

(polisi dan JPU) serta pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan 

(penjara) terhadap bunyi HIR. Artinya semangat penegak hukum 
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dan pengadilan dalam melaksanakan HIR-lah yang dikritik. 

Mengapa ini dapat terjadi ? Menurut saya “semangat penegak 

hukum dan pengadilan” setelah Indonesia Merdeka, tetap membawa 

semangat “polisi, JPU dan hakim” jaman kolonial Belanda 

ditambah apa yang mereka pelajari dari tiga tahun pendudukan 

militer (Kempetai) Jepang ! Budaya-hukum penegak hukum 

dan pengadilan inilah yang harus diperhatikan dan direformasi 

karena perubahan undang-undang saja tidak banyak membantu 

bila budaya-hukum yang ada sekarang (koruptif – represif –dan 

otoriter) tidak berubah ! 

Cara pendekatan ini memang tidak lazim dalam pembahasan 

hukum (juristic approach), tetapi kalau kita mau memakai socio-

criminological approach maka akan lebih mudah dijelaskan bagai-

mana budaya dan semangat ini ditransformasikan dari atasan 

(kelompok senior) kepada bawahan (kelompok yunior) selama 

bertahun-tahun (lebih dari 50 tahun) dan sekedar perubahan dalam 

pedoman-kerja, ataupun undang-undang tidak mudah membawa 

pengaruh positif dalam budaya kerja. 

Masa HIR sampai dengan Seminar Nasional ke-2 
dan KUHAP 1981

HIR diundangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 

1941 (S.1941- 44) dan dianggap sebagai pembaharuan penting untuk 

penyidikan dan pendakwaan kasus kriminal golongan Bumiputera 

(non-Eropa) di Indonesia. HIR ini merupakan pembaruan dari 

hukum acara pidana sebelumnya yang diatur dalam IR (Inlandsch 
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Reglement-berlaku sejak 1846 dan diperbarui tahun 1926). Pelaksana-

an IR dikritik oleh suatu Komisi Belanda yang dibentuk tahun 1928 

a.l. karena tidak dapat memberikan jaminan adanya penyidikan yang 

obyektif dan profesional (ahli) kepada orang-orang Bumiputera, 

serta ditujukan kepada penggunaan yang tidak benar (tidak sah) 

dalam upaya paksa (penggeledahan, penangkapan dan penyiksaan 

dalam penahanan sementara) –[kritik yang sayangnya masih dapat 

kita dengar sekarang tahun 2013 – dalam masa kemerdekaan, yang 

telah lebih 50 tahun merdeka dari penjajahan orang asing !] 

Gubernur Jenderal L.de Jong yang merupakan wakil Ratu Belanda 

di Indonesia (yang terakhir sebelum Jepang masuk), menulis dalam 

bukunya a.l. bahwa tatacara peradilan pidana model IR ingin diubah 

menjadi lebih manusiawi melalui HIR, yang diundangkannya 

dalam tahun 1941. Ternyata militer Jepang masuk ke Indonesia 

bulan Maret 1942. Dapatkah perbaikan dalam proses peradilan 

pidana IR ini diubah oleh HIR? Kalau menurut saya tidak ! Karena 

semangat “baru” HIR belum pernah diterapkan pemerintah 

Hindia Belanda kepada alat penegak hukumnya. Cara-cara IR-

lah yang masih berlaku di Indonesia – semangat IR-lah yang 

berjalan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada jaman 

pendudukan militer Jepang (1942 – 1945), ditambah dengan cara-

cara Kempetai Jepang (polisi-militer Jepang yan dikenal kejam). 

Jadi pada waktu Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih 

kekuasaan dari Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua (Agustus 

1945), semangat alat penegak hukum (polisi dan jaksa) kita serta 

pengadilan (hakim) dan kepenjaraan (lembaga pemasyarakatan) 
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kita adalah bercirikan budaya-hukum IR 1926 dengan kombinasi 

kekejaman Kempetai. Semangat dan budaya-hukum inilah yang 

ingin diubah oleh tokoh-tokoh hukum seperti Asikin Kusumah 

Atmadja, Widojati, Yap Thiam Hien, Nani Razak, Harjono 

Tjitrosubono, Suardi Tasrif, Oemar Seno Adji, Moedjiono, dll. 

Kuhap 1981 bertujuan untuk hal ini, namun pada awal telah 

terganjal oleh “benturan kepentingan” antara para penegak 

hukum (polisi dan jaksa) serta pengadilan (hakim) dan lembaga 

pemasyarakatan. Usaha Moedjiono untuk menyelamatkannya 

dengan semboyan “karya agung” yang menjamin HAM, tidak 

terlaksana secara “mulus” dalam praktek di lapangan. Persaingan 

dan “perebutan kewenangan” tetap ada ! 

Indonesia yang Tumbuh tapi tak Berubah

Judul ini saya kutip dari tulisan Nasihin Masha (Republika 24 

Mei 2013 - hal. 8), yang mengutipnya lagi dari pidato perpisahan 

Gubernur BI Darmin Nasution (dengan kesimpulannya bahwa di 

Indonesia memang ada “growth but without change). Ini konsep yang 

cocok tentang sistem peradilan pidana (SPP) kita serta KUHAP 

1981-nya. Sepertinya akan ada perubahan pada tahun 1981-an dari 

konsep HIR yang kolonial ke konsep KUHAP yang nasionalis dan 

memperhatikan terutama HAM dari Tersangka,Terdakwa dan 

Terpidana. Kenyataannya keliru, banyak kasus menunjukkan bah-

wa semangat “IR-HIR dan Kempetai” masih tetap belum berubah 

dari tahun 1981 ke 2013 ini (30 tahun !).Peradilan-sesat, mafia-

peradilan, penganiayaan dalam penyidikan, perlakuan tidak-

beradab dalam tahanan dan penjara tetap masih ada (ditambah 
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dengan penjualan narkoba dari dan di penjara) dan ini terjadi tanpa 

rasa malu atau bersalah dari negara (dan sekarang ditambah dengan 

korupsi di jajaran SPP – hal yang tidak terdengar pada jaman Hindia 

Belanda dan Kempetai !).

Jadi apa sebabnya ? Tentu akan banyak faktor dan alasan yang 

dapat dikemukakan. Tapi bagi saya intinya adalah kepercayaan 

yang keliru, bahwa perubahan undang-undang akan membawa 

perubahan perilaku di SPP kita. Kelemahan kita adalah tidak 

dapat memahami konsep dan bila sudah diterima menaatinya! 

Kelemahan lain tidak disiplin pada asas – contoh yang “kecil”: 

“banyak sepeda-motor, jalan di kanan-untuk menerobos” – 

“banyak tidak merasa perlu memakai helm sepeda motor dan 

tidak perduli keselamatan keluarga”. Contoh di lalulintas-jalan 

ini tercermin pula dalam lalulintas-ekonomi, mau “nrobos”,”cari 

jalan-pintas”, jadi pengusaha mau cepat kaya,tidak peduli etika 

berbisnis, dll. Mental (kepribadian) warga masyarakat serupa ini 

juga ada pada aparat penegak hukum (polisi-JPU), hakim, advokat 

dan petugas pemasyarakatan.Secara sederhana saya menamakan 

ini “hunter’s culture” (budaya-pemburu)-ingin mendapat “buruan” 

(target lembaga dan atau pribadi), tanpa peduli aturan. Apa 

memang pada dasarnya orang Indonesia “tidak-disiplin” ? Tidak 

juga, buktinya kalau orang Indonesia ke Singapura dia akan tertib 

mematuhi aturan. Jadi masalahnya ada pada “budaya hukum” 

Indonesia yang dipersepsikan masyarakat telah dicontohkan oleh 

pemimpin-pemimpin serta tokoh-tokoh nasional dan daerah kita. 

Rakyat dan “bawahan” ikut dan mencontoh yang memimpin. Maka 
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adalah keliru kalau pemimpin merasa dengan membuat peraturan 

baru-peraturan yang lebih rinci-memberi sanksi yang lebih berat 

pada pelanggaran, maka semua itu dapat merubah perilaku warga 

! Selama Menteri/Pejabat Negara masih merasa “dia punya hak 

lebih (privilege)” , sepert boleh memotong arus lalulintas dengan 

“pembuka-jalan” atau memasuki “jalur busway” yang jelas terlarang, 

maka “rakyat-kecil” tidak malu untuk berbuat serupa. Bukankah 

ada pepatah Indonesia mengatakan apabila “guru … berdiri, maka 

murid pun … berlari” (maaf !). Jadi apa pesan saya ? Janganlah mudah 

percaya bahwa dengan KUHAP baru, maka ada jaminan yang lebih 

baik terhadap hak-hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.Apa 

kalau begitu kita tetap saja pada KUHAP lama ? Tidak juga begitu 

– ada banyak hal menarik untuk diamati bagaimana nantinya 

sikap alat penegak hukum (terutama pemimpin dan pemikir 

mereka) serta pengadilan (tentu termasuk Mahkamah Agung) 

dan pemasyarakatan narapidana akan menyikapi pikiran-pikiran 

progresif dalam KUHAP baru.

KUHAP Lama (Kini) yang Terkotak-kotak

Sering dicanangkan oleh pimpinan dalam SPP, adanya dan 

perlunya SPP Terpadu. Konsep “terpadu” ini janganlah diartikan 

perlunya unsur-unsur SPP itu “seia-sekata” (nanti dapat menjadi 

“mafia peradilan”), tetapi keterpaduan harus lebih diartikan: 

“tercemarnya salah satu unsur SPP – lambat tapi pasti akan 

mencemari unsur-unsur lainnya” – teori bejana–berhubungan; 

“meskipun setiap unsur SPP mempunyai tujuan (“t”) organisasinya 

sendiri-sendiri, namun Tujuan (“T”) SPP Terpadu harus bersinergi 
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(T>t1+t2+t3 … tn)”; dan model SPP yang dianut adalah Due Process 

Model (“kesempatan pada Tersangka/Terdakwa untuk melawan 

pada setiap tahap penyidikan –pendakwaan -dan pemeriksaan di 

sidang termasuk sebagai Terpidana) -model “lari-rintangan”. 

Keterkotakan SPP Indonesia (karena desain keliru KUHAP 1981) 

adalah karena dilupakannya asas universal SPP, bahwa dalam 

negara-demokratis Pengadilan adalah “sentral dan dominan” – 

karena hanya di Pengadilan dengan pemeriksaan di sidang terbuka, 

warga dapat menyaksikan apakah “pra-duga tidak bersalah” telah 

dijalankan ataukah bahwa yang terjadi “pemeriksaan sandiwara”- 

dimana putusan bersalah sudah ditetapkan sebelumnya (direkayasa) 

atas nama negara. Juga seharusnya ada kewenangan besar pada 

JPU untuk menutup perkara, bilamana menurut pendapatnya 

kasus itu tak layak diajukan ke Pengadilan (kasus nenek pencuri 3 

buah cokelat), juga meskipun JPU telah menyetujui BAP penyidik. 

Sekarang yang kita lihat JPU sekedar “kurir” ke Pengadilan, yang 

di “paksa” selalu harus menuntut hukuman (memenuhi target 

lembaga). Model  “kurir” dan “rentut” (rencana penuntutan yang 

wajib disetujui atasan), menurut hemat saya membuat JPU jadi pasif 

dan tidak bersemangat menemukan keadilan (to seek justice).

Adanya “semangat-keterkotakan” juga mengakibatkan, bahwa 

setiap unsur SPP (Kepolisian - Kejaksaan - Pengadilan - Organisasi 

Advokat - dan Pemasyarakatan Narapidana) tidak merasa nyaman 

diawasi oleh unsur lainnya dalam SPP. Contoh yang mudah terlihat 

adalah antara Kepolisian dengan Kejaksaan, antara Advokat 

dengan Pengadilan serta antara Lembaga Pemasyarakatan dengan 
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Pengadilan. Penolakan adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan 

(Hakim Komisaris) adalah pencerminan keinginan masing-masing 

unsur mempunyai monopoli kewenangan dalam bidang fungsinya. 

Apabila semangat keterkotakan ini tidak dihilangkan terlebih 

dahulu, maka sudah hampir pasti lembaga hakim baru ini akan 

mengalami penolakan di DPR. Disamping keterkotakan ini terdapat 

pula karakteristik patrimonial dan oligarki yang ada pada sistem 

IR masih terbawa dalam KUHAP 1981 kita. Ketergantungan pada 

“kuasa pucuk pimpinan” yang berasal dari “kelompok angkatan” 

tertentu membuat sebenarnya SPP kita menjadi tidak demokratis dan 

tidak terbuka pertanggungjawabannya. Inilah yang menyulitkan 

reformasi dalam SPP Indonesia selama 15 tahun terakhir ini. SPP 

tumbuh (dengan bertambahnya pengadilan, kantor kejaksaan, 

kantor kepolisaian, kantor advokat dan lembaga pemasyarakatan), 

namun tidak ada perubahan dalam semangatnya tetap mengacu 

pada konsep IR/HIR Hindia Belanda.

Penutup

Dalam usaha kita membenahi sistem peradilan pidana kita secara 

benar-benar reformatif, menuju sistem modern dan demokratis 

yang menghargai hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, 

maka introspeksi ke dalam masing-masing unsur SPP adalah 

mutlak. Pepatah lama perlu diingat “Untuk diri-sendiri kita dapat 

mendisiplinkan diri untuk tidak melanggar hukum – tetapi dapatkah kita 

menjamin pada diri kita (atau keluarga kita), bahwa kita atau keluarga 

kita akan bebas dari risiko menjadi Tersangka,Terdakwa atau Terpidana ?” 

Simaklah keadaan sekeliling kita ! 
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MENG”KRIMINALISASI” 
PUTUSAN HAKIM YANG KELIRU 
MUNGKINKAH DAN BENARKAH ?

Menghukum putusan hakim ?

Heboh terjadi sehubungan dengan RUU Mahkamah Agung 

yang memuat ketentuan adanya pengawasan oleh DPR terhadap 

Mahkamah Agung (ps 94), larangan MA mengeluarkan putusan 

tertentu (ps 97) dan sanksi pidana bagi hakim yang melanggar tugas 

profesinya (ps 98). Dengan hanya melihat ketiga pasal ini, maka 

ada (paling tidak) tiga isyu utama yang di”heboh”kan. Pertama, 

dapatkah Dewan Perwakilan Rakyat mengawasi “perilaku” 

Mahkamah Agung ? Kedua, dapatkah kewenangan Mahkamah 

Agung (hakim) untuk mengeluarkan putusan tentang hukum di 

Indonesia dibatasi (dengan dasar akibat yang mungkin atau akan 

timbul dari putusan tersebut) ? Dan ketiga, apakah UU MA tepat 

untuk memuat “sanksi pidana” bagi pelanggaran oleh hakim 

(seluruh jajaran hakim) terhadap ketentuan dalam UU MA ini.

Mereka yang mengkritik, telah “berteriak”: – ada usaha 

“meruntuhkan kekuasaan kehakiman” – atau melalui UU MA ini 

akan dilakukan “penghukuman putusan pengadilan” – atau ini 

adalah “kriminalisasi hakim”!1 

1 Lihat Harian Kompas 26 April dan 3 Mei 2012, pedapat Harifin A.Tumpa (Mantan 
Ketua MA) dan Romli Atmasasmita (Gurubesar Emiritus) – serta Suara Karya 9 Agustus 
2012, pendapat O.C.Kaligis (Advokat).
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Saya ingin mendiskusikan fenomena menarik ini, bukan dari 

pendekatan hukum seperti dilakukan para pengkritik di atas, tetapi 

saya ingin melihatnya dari “kacamata-publik” (mungkin juga dapat 

melalui pendekatan kriminologis).

Keresahan terhadap ketidakmampuan hukum 
melindungi masyarakat

Pada era Orde Lama, politik adalah panglima – pada era Orde 

Baru, ekonomi yang jadi panglima. Sehingga tidaklah heran 

keinginan masyarakat, agar dalam era Reformasi ini “hukum-

lah jadi panglima”, yang berarti antara lain: polisi juga taat pada 

hukum dan aturan hak asasi manusia. Maka polisi dipisahkan 

dari Angkatan Bersenjata, menjadi warga sipil biasa (bukan semi-

militer), meskipun mempunyai kewenangan menegakkan hukum 

dengan “kekuatan” (by force, but not violence !). Penegakan hukum di 

Pengadilan Pidana dilakukan bersama oleh Jaksa/Penuntut Umum 

(yang sayangnya masih memakai “seragam semi-militer”,seperti 

di negara-negara Komunis ?), dengan Advokat. Tetapi “monopoli 

penututan” mulai ditinggalkan, dengan adanya kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadilan dilepas dari bawah 

Kementerian Kehakiman, untuk menjauhkannya dari pengawasan 

dan pengaruh Kekuasaan Eksekutif, menjadi dibawah Mahkamah 

Agung, sehingga bersatu dalam Kekuasaan Yudikatif (Kekuasaan 

Kehakiman). Inilah hasil “reformasi menuju hukum sebagai 

panglima”. Advokat juga tidak mau ketinggalan dan mempunyai 

undang-undang tersendiri (yang memproklamirkan mereka juga 

“penegak hukum” - tidak kurang bergengsi dari rekan mereka JPU 
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dan Polisi !) Apakah ini sudah cukup ?

Ternyata belum juga - karena ketidakpecayaan yang mendalam 

terhadap para hakim dan temasuk Mahkamah Agungnya, maka 

dalam konstitusi dibentuk Komisi Yudisial untuk menegakkan 

kehormatan hakim (agar para hakim “sadar-kembali”menjadi jujur 

dan independen). Juga dibentuk Komisi Kepolisian dan Komisi 

Kejaksaan untuk masing-masing menegakkan kehomatan penegak 

hukum (menjadi polisi dan JPU yang jujur dan independen. Tetapi 

– entah lupa atau dengan sengaja: tidak ada “komisi advokat” – 

dengan alasan mereka sudah punya “komisi disiplin sendiri” – yang 

terkotak-kotak??? ). Hasilnya ? Menurut saya masih mengecewakan 

– dan ini juga dirasakan oleh masyarakat awam (yang tidak 

mengerti mengapa proses hukum itu begitu lama, lambat dan 

mahal, serta sering pula masih membawa kekecewaan). Warga 

masyarakat merasa mereka telah “tertipu”2 dalam usaha mereka 

mencari keadilan berdasarkan hukum. Mereka menyalahkan 

pengadilan, yang dikenal dengan semboyannya sebagai “benteng 

terahir keadilan” (the last bastion of justice). Dalam konteks seperti 

ini, maka memang ada keinginan untuk “mengkriminalisasi” 

para penegak hukum (polisi dan JPU), hakim dan advokat. Dan 

timbullah istilah “advokat-hitam” (dan tentu padanannya “hakim-

hitam”, “JPU-hitam” dan “polisi-hitam” – sebagai cemooh kepada 

profesi-profesi terhormat ini ).

2 Tertipu oleh penegak hukum (polisi dan JPU), oleh penegak keadilan (hakim) 
dan oleh pembela (advokat) – perasaan “dicurangi” (cheated; fraude) ini dikukuhkan oleh 
media massa yang memberitakan tentang Hakim, Jaksa/PU, Polisi dan Advokat “hitam” 
atau “nakal” (euphemism-ungkapan pelembut untuk “penipu”).



���

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

Occupational Deviance and Crime

Dalam bahan pustaka Kriminologi kita mengenal istilah “white 

collar crime/criminal”, suatu istilah yang mulai dipopulerkan oleh 

prof Edwin Sutherland pada masa terakhir Perang Dunia ke-II 

(1949), berdasarkan penelitiannya tentang para pengusaha Amerika 

Serikat yang memanipulasi konsumen (termasuk pemerintah 

Amerika) melalui “kecurangan dalam bisnis” (fraude in business)3. 

Karena ada pendapat/kritik bahwa perilaku yang diberi nama 

“crime” harus dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana, 

maka Kriminologi memajukan konsep “deviant behavior” untuk 

perbuatan curang yang merugikan masyarakat, tetapi tidak/belum 

dirumuskan secara lengkap dan jelas dalam undang-undang 

hukum pidana (Cloward & Ohlin, 1961; Marshall B. Clinard, 1964). 
4Penelitian oleh prof Gerald Mars (2008) di bidang antropologi-

terapan (yang dapat dianggap meneruskan penelitian Sutherland) 

mengungkapkan pula banyaknya “occupational deviance and crime”, 

dalam apa yang dinamakannya “hidden economy”, (dalam tulisannya 

mengenai “Cheats at Work” – “kecurangan dalam pekerjaan”) yang 

merujuk pada perilaku oleh mereka yang menduduki suatu jabatan 

atau pekerjaan tertentu5.

Sutherland mepergunakan istilahnya dengan merujuk kepada 

mereka/ para pengusaha yang merupakan “orang-orang terhormat 

3 Edwin H.Sutherland, 1949, White Collar Crime, Chicago : Holt, Reinhart.
4 Richard A.Cloward and Lloyd E.Ohlin, 1961, Delinquency and Opportunity, 

Chicago: Routledge; dan Marshall B. Clinard,1964, Anomie and Deviant Behavior, 
Philadelphia: Free Press .

5 Gerald Mars, “Rethinking Occupational Deviance and Crime in the Light of 
Globalization”, dalam  John Minkes and Leonard Minkes, 2008, Corporate and White-
Collar Crime, Singapore: SAGE, hal 162 – 178.
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dan dipercaya (“a person of respectability and high social status”) oleh 

warga masyarakat”, yang telah “menodai kepercayaan masyarakat pada 

kedudukan/jabatan mereka (“in the course of their occupation”)”. Kalau 

Sutherland dahulu membatasi pengertiannya hanya kepada para 

“manajer dan pimpinan perusahaan” yang telah menipu (cheating) 

konsumen melalui perbuatan curang mereka, maka saya berpen-

dapat tidak keliru kalau di Indonesia “perbuatan curang dalam jabatan” 

tidak kita batasi pada pengusaha/orang-bisnis (orang-swasta), 

tetapi kita perluas kepada “semua pejabat yang telah melakukan 

kecurangan dalam jabatan terhormat dan dipercaya masyarakat 

itu”. Baik di jajaran Eksekutuf, Yudikatif, maupun Legislatif !

Dengan demikian “white collar crime” dan “occupational deviance and 

crime” – untuk Indonesia – dapat kita pergunakan untuk “perbuatan 

curang” yang dilakukan oleh para anggota DPR/DPD/DPRD, para 

Hakim (termasuk Hakim Agung), para Pejabat Eksekutif (termasuk 

jajaran kepolisian dan kejaksaan) dan para Advokat (orang-swasta, 

seperti orang-bisnis). Merujuk kembali kepada Sutherland, maka 

tadinya dia merujuk kepada perbuatan “orang-swasta/bisnis” yang 

perbuatannya “yang curang dan merugikan” tidak tercakup dalam 

perumusan undang-undang hukum pidana. Artinya Sutherland 

menuntut bahwa perbuatan “curang” yang dilakukan para 

pengusaha itu juga di “kriminalisasi” (dipersamakan sebagai 

“crime” = kejahatan). Inilah antara lain sumbangan Sutherland, 

dengan mengatakan “ada banyak perbuatan yang merugikan 

masyarakat, dilakukan oleh orang-orang terhormat, yang mendapat 

kepercayaan masyarakat, dilakukan dalam rangka jabatannya, tetapi 
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tidak/belum diberi sanksi pidana (a.l berbagai bentuk persaingan-

curang, merugikan konsumen, memanipulasi pembukuan - 

financial manipulation, violation of trust, public misrepresentation, 

dlsbnya)”. Perbuatan para pelaku bisnis ini umumnya ditutupi 

(disembunyikan) dengan argumentasi: ini adalah “putusan-bisnis” 

dan tidak boleh digugat oleh hukum. Argumentasi ini melihatnya 

sebagai “occupational decision”. Pertanyaannya sekarang menjadi: 

apakah suatu “occupational decision” (sering pula dikatakan “business 

judgement”) yang keliru dan merugikan masyarakat umum (korban 

tidak dapat ditentukan dengan jelas), boleh digugat secara hukum 

pidana ?6 Atau lebih khusus lagi:

Apakah mungkin kita bicara dalam konteks RUU MA 
tentang “occupational deviance”, bila Hakim melakukan 
pelanggaran,berdasarkan (R) UU MA tersebut ? Apakah 
kekeliruan ini dapat di “gugat” perdata, atau lebih jauh lagi di 
”ancam” sanksi pidana ?

Dengan melihat ketiga isyu di atas, tentang “wewenang DPR”, 

“pembatasan isi putusan hakim”, dan “tepat/tidaknya UU MA 

memuat sanksi pidana”, maka dapat ditarik kesimpulan (sementara), 

bahwa DPR merasa dirinya perlu mewakili masyarakat yang 

sudah frustasi melihat berbagai manipulasi di dalam kekuasaan 

kehakiman, merasa pula bahwa “occupational deviance” para hakim 

perlu diberi sanksi, dan memakai kesempatan suatu undang-
6 Apakah dalam kasus Bank Century yang menghebohkan DPR dan merugikan 

keuangan Negara (?) dapat pula dikatakan ada “business judgment” – “occupational 
decision”  yang keliru, sehingga terjadi “occupational deviance” – yang oleh DPR ingin 
di”kriminalisasi” ?
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undang tentang organisasi MA untuk “disisipi” sanksi bagi hakim 

yang “nakal” (baca sebagai: “perilaku menyimpang dalam jabatan”). 

Tentu ini juga disebabkan karena komisi disiplin hakim dan komisi 

yudisial ternyata tidak mampu menghadapi “kenakalan yang 

sistematis dan meluas” ini (dalam istilah awam diberi nama “mafia 

peradilan”). Salahkah ini ? Kalau menurut logika orang awam ini 

tidak aneh, seperti juga “tidak aneh” pendapat beberapa sarjana 

hukum (advokat) agar dalam KUHAP (undang-undang yang 

memuat prosedur) dimuat pasal-pasal ancaman sanksi pidana 

bagi penyidik/JPU/hakim yang melangar ketentuan aturan dalam 

KUHAP (meskipun saya tidak menyetujuinya, karena tempatnya 

harus dalam KUHPid). Ada pendapat pula dari Prof. Satjipto 

Rahardjo, bahwa, bukankah dalam “hukum progresif”, hukum itu 

diminta menyesuaikan diri dengan keperluan masyarakat ? Bukan 

malah sebaliknya, bahwa masyarakat harus menyesuaikan diri 

pada hukum ! Karena itu tidaklah keliru kalau hakim yang kurang 

hati-hati (ceroboh, careless), kurang memperhatikan rasa keadilan 

(unfair), dan berperilaku tanpa memperhatikan “rasa kecewa 

pihak korban” (semuanya tidak melanggar aturan dalam hukum), 

patut mendapat sanksi !7 Oleh siapa ? Tentunya pertama-tama 

oleh komunitas profesinya, tetapi kalau komunitas ini juga terlalu 

menjaga “semangat korps”, sehingga melindungi si hakim, maka 

dapatlah dimengerti “semangat kriminalisasi hakim” ini!

7 Lihat teori sub-sosial dari M.P. Vrij, dalam Mardjono Reksodiputro, 2009, 
Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hal. 6-7.
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Penutup

Jadi mungkinkah dan benarkah kita memberi sanksi pidana kepada 

putusan hakim yang keliru, karena kekeliruan itu “meresahkan” 

masyarakat ? Menurut penalaran hukum saya, tidak “mungkin”, 

siapa yang akan men”dakwa” dan bagaimana “membuktikannya ? 

Tetapi “benarkah” tuntutan masyarakat agar “occupational deviance 

hakim” diberi sanksi ? Menurut saya memang sepatutnya, agar 

hakim juga menyadari akan akibat putusannya kepada kehidupan 

hukum dalam masyarakat. Ingat pendapat John Rawls yang sering 

dikutip “justice as fairness” dan “justice as a form of morality in the sense 

of fairness”. Saya memahaminya sebagai “keadilan (yang diberikan 

dalam putusan hakim) intinya adalah kejujuran”. Tetapi tidak 

benar dengan sanksi pidana, hukuman disiplin lebih mungkin 

terlaksana – untuk itu perlu putusan itu diperiksa berdasarkan 

kode etik dan standar kerja hakim (judicial ethics),8 dan dinilai oleh 

hakim-hakim yang punya integritas yang baik sebagai anggota 

komisi disiplin. Saya percaya masih cukup banyak hakim-hakim 

yang berintegritas baik, meskipun dugaan saya makin tinggi 

jabatannya persentasenya akan makin berkurang.

Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah memulai sistem baru 

dalam perekrutan hakim agar hakim-hakim yang berintegritas, 

secara lambat tetapi pasti akan bertambah. Salah satunya adalah 

dengan memulai dengan model perekrutan hakim, dengan cara 

yang bersih, akuntabel dan berdasarkan kompetisi intelektual. 

Juga dengan mewajibkan para hakim membuat “legal reasoning” 
8Lihat Cyndi Banks, 2009, Criminal Justice Ethics, Edition 2, Theory and Practice, 

Singapore: SAGE, hal. 126 – 133  dan  Chapter 13 – A Sense of Justice, hal. 345 – 355.
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dari putusannya, dan putusan yang dianggap kontroversial oleh 

masyarakat segera dipublikasi melalui internet untuk dapat 

dinilai oleh masyarakat hukum (the legal community), dan diberi 

komentar oleh para pakar hukum (komentar para pakar hukum, 

harus memuji atau mencela putusan tersebut), dan komentar ini 

kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam karier hakim 

tersebut. Menurut saya tidak ada yang “keramat” (sacred) dalam 

sebuah putusan hakim (termasuk putusan hakim agung), sehingga 

sah saja putusan yang keliru diberi “sanksi disiplin”, tetapi tidak 

“sanksi pidana” atau digugat secara perdata.

Kembali kepada tiga isyu utama, saya berpendapat: a) Dalam kondisi 

peradilan kita sekarang ini, maka adalah sah-sah saja kehendak 

DPR sebagai wakil rakyat untuk mengawasi perilaku Mahkamah 

Agung; b) Pembatasan terhadap kewenangan MA mengeluarkan 

putusan dapat saja dibatasi, namun sebaiknya MA mulai sendiri 

merumuskan dan menerapkan secara nyata pembatasan putusan 

hakim – tidak sekedar kode etik yang sangat normatif dan memakai 

“semangat korps” yang keliru; c) Dipergunakannya UU MA untuk 

memuat sanksi-pidana memang absurd (tidak-masuk-akal) menurut 

saya, tetapi bukankah ada pepatah “bila tidak ada rotan – akar pun 

jadi” ?!.
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PERLUKAH HAKIM KOMISARIS 
DALAM PERADILAN PIDANA ?

Pertanyaan yang sering saya peroleh dari mahasiswa magister 

ilmu hukum dan magister ilmu kepolisian di mana saya mengajar, 

intinya adalah sebagai berikut (disarikan):

A. Mengapa perlu mengubah KUHAP 1981 ?

B. Apa beda Pra-Peradilan dengan lembaga Hakim Komisaris ?

C. Apakah lembaga Hakim Komisaris akan membuat Sistem 

Peradilan Pidana (SPP) kita menjadi lebih “manusiawi”, benar-

benar ada “due process of law” dan akan “memberantas Markus 

serta Mafia Peradilan” ?

Uraian di bawah ini berusaha menjawab pertanyaan di atas. Kita 

ingat kembali bahwa proses penysunan KUHAP dahulu memang 

alot (penuh tarik menarik untuk berebut kewenangan). Di mulai 

Desember 1968 dalam Seminar Hukum Nasional Ke II di Semarang 

melalui Komisi-3 yang membahas permasalahan “hukum acara 

pidana dan hak-hak asasi manusia”, dan baru rampung ahir tahun 

1981 (13 tahun kemudian – padahal kita merasa HIR yang warisan 

Hindia Belanda sudah perlu segera diganti). Menteri Kehakiman 

Mudjiono waktu itu mengangap ini suatu “karya agung”, karena 
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mengharap karya anak-bangsa ini akan mengubah SPP Indonesia 

dari “kesewenang-wenangan” pemerintahan Hindia Belanda dan 

Militer Jepang ke suatu sistem yang memberikan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia Tersangka, Terdakwa dan 

Terpidana, sebagaimana wajarnya dimiliki suatu Negara Hukum 

dengan pemerintahan bangsa sendiri. Sejarah SPP kita dengan 

KUHAP 1981 ternyata tidak membenarkan harapan itu. Apalagi 

apa yang terungkap selama 6-10 bulan terahir, menunjukkan bahwa 

nasib Tersangka,Terdakwa dan Terpidan kita, lebih buruk dari 

waktu HIR (pemerintah jajahan Hindia Belanda). Sungguh suatu hal 

yang tidak pernah terduga 30 tahun yang lalu, bahwa pelaksanaan 

SPP dengan KUHAP 1981 lebih buruk dari dengan HIR 1941!

Tentu saja keadaan yang memalukan itu tidak semata-mata kesalahan 

peraturan KUHAP 1981, moral dan integritas para pelaksana 

KUHAP mempunyai peranan yang penting. Seorang gurubesar 

Belanda mengatakan kurang-lebih sebagai berikut “beri saya undang-

undang yang buruk, tapi dengan pelaksana-pelaksana yang bermoral 

dan punya integritas yang baik, saya dapat memberi keadilan”. Apakah 

keadaan di Indonesia dengan KUHAP “karya agung”nya, harus 

kita tafsirkan kesalahan ada pada pelaksana-pelaksana yang buruk 

moral dan integritasnya ? Memang sukar mengambil kesimpulan 

yang “berat” seperti itu ! Mungkin lebih baik kita simpulkan: - 

peraturannya kurang membantu pelaksanaan yang baik, sehingga 

pelaksana-pelaksana yang buruk (melakukan aniaya dan siksa 

di tahanan dan penjara, serta markus dan mafia peradilan) dapat 

berkiprah sewenang-wenang. Kalau ini kita yakini, maka solusi 
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adalah menyempurnakan peraturan agar kesewenang-wenangan 

itu sedapat mungkin dapat dihindari. Karena itulah setelah -/+ 30 

tahun berusaha mengubah perilaku pelaksana-pelaksana hukum 

acara pidana kita melalui KUHAP pengganti HIR, maka sudah 

waktunya kita sekarang menyempurnakan hukum acara pidana 

kita. Tentu ada yang tidak senang dan menolak,mudah diduga 

mereka adalah yang memang dapat menarik manfaat dari KUHAP 

1981 untuk kepentingan dan keuntungan pribadi (para “markus 

dan mafia peradilan” ?)

Mengapa lembaga Hakim Komisaris dipertanyakan ? Apakah 

lembaga hukum ini berbeda dengan prosedur Pra-Peradilan yang 

telah kita kenal dalam KUHAP1981 ? Prosedur Pra-Peradilan (untuk 

selanjutnya disingkat P-P) “dicangkok” dari prosedur peradilan 

Amerika Serikat “habeas corpus”(Lat: you have the body). Prosedur 

ini bertujuan “obtaining a judicial determination of the legality of an 

individual’s custody” Ini juga merupakan inti prosedur P-P, meminta 

hakim menentukan kesahan suatu tindakan penangkapan atau 

penahanan (dan tindakan lainnya dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP). 

Lembaga Hakim Komisaris (untuk selanjutnya HK), menurut 

saya juga sebenarnya “cangkokan” dari “Rechter-Commissaris” 

(RC) peradilan Belanda (Pasal 170 dstnya Kuhap Belanda) dan 

“Examining Magistrate” (EM) peradilan Perancis (Pasal 79 Kuhap 

Perancis). Melihat fungsinya, maka RC dan EM ini tugasnya lebih 

luas dibanding tugas prosedur habeas corpus hakim P-P di Indonesia 

(dan di Amerika Serikat). Di Belanda RC memimpin lembaga/

prosedur hukum yang bernama “Gerechtelijk Vooronderzoek” 
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(GVO), yaitu “pemeriksaan pendahuluan oleh pengadilan” dan di 

Perancis EM memimpin “the First Degree Investigating Jurisdiction” 

(FDIJ). Tanpa ingin masuk pada hal-hal yang rinci, menurut saya 

GVO dan FDIJ bertujuan untuk mejamin bahwa prosedur yang 

dilaksanakan terhadap seorang Tersangka telah memenuhi 

persyaratan “Due Process Of Law” (Substantive Due Process and 

Procedural Due Process) yang intinya adalah telah memenuhi 

syarat-syarat Konstitusi tentang perlindungan terhadap hak asasi 

manusia seorang Tersangka. Apa artinya ini ? Tidak lain daripada 

pertanggungjawaban Penyidik dan Jaksa-Penuntut Umum kepada 

seorang hakim (HK), tentang prosedur yang telah dilakukannya 

dalam mengungkap suatu perkara krminal. Penolakan terhadap 

HK berintikan hal ini, merasa hilangnya kemandirian Penyidik dan 

Jaksa-Penuntut Umum yang telah dicapai dalam perjuangan alot 

pembentukan KUHAP (1968 – 1981). Ingin kembali tetap terkotak-

kotaknya kewenangan Kepolisian – Kejaksaan – dan Pengadilan. 

Menolak semua pengawasan dari luar korpsnya (pengawasan 

horisontal). Padahal di negara- negara demokratis “procedural design” 

SPP memberikan posisi dominan kepada Pengadilan (Hakim, 

sebagai pihak ketiga yang netral) untuk mengawasi penyidikan 

(suatu proses yang sifatnya tertutup dan mudah diselewengkan) !

Apakah lembaga HK ini (seandainya dia dapat berfungsi serupa 

RC dengan GVOnya dan/atau serupa EM dengan FDIJnya) akan 

menghilangkan “kanker ganas” Markus dan Mafia Peradilan yang 

sekarang diderita SPP Indonesia ? Tidak ada jaminan ! Kalau begitu 

untuk apa kita susah-susah mengganti KUHAP 1981 ? Menurut 



�0�

Mardjono Reksod�putro

saya hanya ada dua jawaban. Pertama, seperti pada seorang 

perokok berat yang sering terbatuk-batuk, memaksa dia mengakui 

bahwa sebaiknya dia berhenti merokok. Kalau dalam diskusi kita 

ini, masyarakat harus memaksa Kepolisian dan Kejaksaan (serta 

Pengadilan) mengakui adanya “kanker ganas” (berupa Markus dan 

Mafia Peradilan) dalam sistem  mereka, yang mewajibkan adanya 

reformasi mendasar dalam SPP kita. Dan kedua, lembaga Hakim 

Komisaris akan mewajibkan agar penyidikan dan semua upaya-

paksa yang dberikan hukum acara pidana, telah dijalankan sesuai 

dengan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Berarti apabila peyidikan mengabaikan perlindungan konstitusi ini,  

Hakim Komisaris berhak membatalkan seluruh hasil penyidikan 

dan bukti-bukti yang diperoleh, serta membebaskan Tersangka 

dari semua upaya paksa yang diterimanya. Ini akan menjadi sanksi 

bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang telah bekerja keras 

untuk mengungkap perkara kriminal bersangkutan. Ini adalah 

jawaban pula atas permintaan para Advokat agar KUHAP memuat 

sanksi terhadap pelaksana KUHAP yang melanggar perintah 

KUHAP. 

Dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang sekarang sudah sangat 

“senang”(comfortable) dengan sistem yang ada, akan menolak setiap 

perubahan yang merugikan kewenangan mereka dan menjadikan 

mereka harus “terbuka” dan “akuntabel” pada HK.Kepada mereka 

harus diberikan penjelasan bahwa semua ini adalah agar SPP 

kita “lebih manusiawi” dan tidak dituduh sebagai sistem yang 

bengis (draconian system). Kritikan yang sering pula ditujukan pada 
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KUHAP adalah bahwa undang-undang ini terlalu memperhatikan 

hak-hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Kurang sekali 

memperhatikan hak-hak Korban Kejahatan. Hakim Komisaris 

dikritik, karena  diadakan untuk membela dan melindungi Pelaku 

(Tersangka). Kritikan ini dapat dipahami, namun desain suatu 

KUHAP memang adalah: a) Membatasi kewenangan Penyidik dan 

Jaksa Penutut Umum,agar tidak sewenang-wenang menjalankan 

kekuasaan kepolisian (police powers) dan kekuasaan pendakwaan-

penuntutan (prosecutorial powers). Jangan lupa bahwa Tersangka-

Pelaku harus menghadapi suatu kekuasaan yang dapat menjadi 

sangat bengis dan sewenang-wenang, bila tidak dikendalikan 

dengan baik, terbuka dan akuntabel, dan b) Orang bijak mengatakan 

“untuk diri sendiri kita dapat mendisiplinkan diri agar tidak 

melanggar hukum, tetapi dapatkah kita menjamin bahwa kita akan 

bebas-risiko menjadi Tersangka atau Terdakwa dan Terpidana ?” 

Menghadapi risiko seperti ini, maka seharusnya kita mendukung 

suatu SPP yang menjadikan penyidikan lebih terbuka dan akuntabel, 

sehingga dapat menjamin dilaksanakannya “due process of law”. 

Solusinya, antara lain, adalah lembaga Hakim Komisaris.
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ADAKAH AMBIVALENSI 
DALAM KITA MENGHADAPI RPP PENYADAPAN?

Ambivalensi berarti kita tidak konsisten, pikiran kita bercabang 

dua. Pada satu pihak kita sangat meragukan integritas para pejabat 

negara kita. Kita menyangsikan bahwa mereka akan benar-benar 

bekerja secara professional dalam jabatan mereka, kita berprasangka 

bahwa akan terjadi banyak “abuse of power”, baik “political power” 

(oleh birokrasi) secara mandiri, maupun dengan dorongan 

“economic/business power” (oleh kalangan swasta dan bisnis), yang 

akan meningkatkan jumlah kasus korupsi di Indonesia. Namun, 

disisi lain kita mau percaya, bahwa “abuse of power” (penyalahgunaan 

kewenangan) ini tidak akan terjadi, apabila pejabat penegak hukum 

kita diberi kewenangan penyadapan (wiretapping powers) yang tidak 

terkendali oleh peraturan.

Mungkin harus kita lihat sisi lain dari “wiretapping powers” ini, 

disamping keberhasilannya membongkar sejumlah perkara korupsi 

besar dalam kalangan pejabat-pejabat negara kita.

Penggunaan “penyadapan” (wiretapping) dan penggunaan 

“penjebakan” (entrapment) pasti sudah lama dipergunakan oleh 

petugas-petugas intelijen di Indonesia. Usaha menyelidiki dan 

menyidik mereka yang disangka akan membahayakan negara 

(subversi; teror) antara lain dilakukan melalui penyadapan 

pembicaraan antar mereka (telepon, lisan, khotbah) atau dengan 



�10

Perenungan Perjalanan Reformas� Hukum

menyelundupkan seorang petugas yang kemudian menjebak 

mereka dalam perbuatan pelanggaran hukumnya (jual beli 

narkotika dengan “agent provocateur”).

Apakah hal semacam ini dibenarkan? Dalam hal perbuatan alat 

penegak hukum adalah untuk menjaga keselamatan negara (state/

national security) terhadap perbuatan makar atau teror, tentu kita 

mungkin akan membenarkannya. Inilah yang terjadi di Amerika 

Serikat setelah 11 September 2001 (penyerangan atas Gedung World 

Trade Center di New York). Kecemasan akan “hantu” orang Muslim 

anak buah Al Qaeda yang akan mengulangi perbuatan tersebut, 

kabarnya, telah menyebabkan penggunaan penyadapan yang 

“berlebihan” terhadap warga Amerika, terutama yang beragama 

Islam. Kecemasan serupa sebenarnya telah ada pula, sebelum 11 

September 2001, khususnya terhadap kejahatan terorganisasi 

(organized crime) di bidang narkotika dan penjualan senjata gelap. 

Disinipun penyadapan memang adalah alat yang ampuh!

Ada tiga jenis komunikasi yang dapat disadap melalui alat-alat 

canggih : a) Wire communications (telepon rumah/kantor), b) oral 

communications (di kantor, tempat umum, rumah/kamar tidur), dan 

c) electronic communications (telepon genggam, e-mail, fax). Salah 

satu alat canggih adalah “alat pendengar” kecil yang tersembunyi 

(listening devices; bugs) yang dapat dipasang (disembunyikan) 

dalam mobil kita dan kamar-kamar di rumah kita. Pasti kita pun 

telah menyadari bahwa hal ini telah melanggar hak asasi manusia 

(koruptor, teroris, penjual narkotika, semua adalah juga manusia!). 

Sepanjang pengetahuan saya, konstitusi kita melindungi hak 
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privasi saya atas rumah, komunikasi dan surat-menyurat saya. 

Bagaimana kalau ada “dugaan sementara” bahwa saya akan 

melanggar hukum? Dapatkah dalam “penyelidikan” (mungkin 

berdasar informasi orang yang menaruh dendam pada saya) 

dilakukan penyadapan atas komunikasi saya di rumah (kamar 

tidur saya?) atau/dan pembicaraan melalui telepon genggam (HP) 

saya? Bagaimanakah bilamana penyadapan komunikasi saya tidak 

menghasilkan sesuatu yang dapat dipakai sebagai bukti, bahwa 

saya telah atau akan melakukan korupsi, atau penyuapan, atau 

transaksi narkoba, ataupun merencanakan makar. Tetapi memang 

ada informasi-informasi yang sangat pribadi yang terungkap dari 

komunikasi di mobil pribadi dan kamar tidur saya? Bagaimana 

saya tahu, bahwa informasi ini tidak tersebar atau akan dipakai 

memeras saya? Haruskah sekarang saya percaya dan yakin, bahwa 

para petugas akan bekerja profesional dan mempunyai integritas 

yang tinggi, tidak akan menyalahgunakan informasi pribadi ini? 

Dan memusnahkan informasi pribadi saya itu ?

Inilah yang membuat saya ambivalen, berpikiran bercabang, tidak 

percaya akan integritas para pejabat dan petugas, dan karena itu 

merasa mereka perlu diawasi, dipedomani etika profesional melalui 

peraturan dan komisi-komisi pengawas. Tetapi dipihak lain, dalam 

hal penyadapan terhadap komunikasi saya, di minta saya percaya 

akan integritas petugas-petugas kita, demi tujuan yang lebih mulia: 

memberantas korupsi, terorisme dan perdagangan narkoba. Saya 

masih bingung! Apakah memang ada hak dasar saya “inviolability 

of the home” (privacy doctrine) dalam konstitusi kita ? Apakah tidak 

sebaiknya intersepsi semacam ini: a) hanya ditujukan kepada 
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jenis kejahatan yang sangat serius yang didefinisikan dengan jelas 

oleh undang-undang, b) dilakukan benar-benar hanya sebagai 

ultimum remedium, c) setiap kali dibatasi waktunya, d)dilakukan 

dengan ijin dari suatu lembaga yang berada di luar institusi yang 

akan melakukan penyadapan (penilaian keperluannya oleh pihak 

ketiga), dan e) ada laporan berkala kepada DPR (Komisi Khusus) 

secara berkala, agar ada akuntabilitas !

Sebagai pemikiran lanjutan, saya juga mengharapkan bahwa apabila 

komunikasi pribadi saya disadap, dan ternyata tidak ditemukan 

informasi pelanggaran hukum yang diduga akan atau telah saya 

lakukan, diberitahukan hal tersebut kepada saya. Bukankah ini 

pantas dilakukan dalam Negara yang ingin membangun budaya 

keterbukaan informasi dan tidak mau disebut sebagai “politie 

staat”?
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MENGAPA TERJADI 
“BENANG KUSUT” 
DALAM PENYADAPAN OLEH KPK ?

Pengantar

Yang dimaksud sebagai “benang kusut” oleh KHN adalah simpang-

siurnya gugatan terhadap kewenangan “luar-biasa” yang diberikan 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dianggap 

melanggar HAM yang dilindungi oleh konstitusi kita (UUD 1945 

yang telah diamandemen). Sedangkan pendapat mendukung 

penyadapan diberikan oleh pihak lain karena kewenangan ini telah 

diberikan oleh UU KPK (2002), meskipun hanya secara umum. 

Perbedaan pendapat ini ditambah lagi dengan adanya pasal-pasal 

dalam UU Telekomunikasi (1999) dan UU Informasi dan Transaksi 

Elektronik (2008) yang melarang ataupun sangat membatasi 

kegiatan penyadapan ini. Dalam Rancangan Hukum Acara Pidana 

yang akan datang diatur pula kewenangan penyadapan ini secara 

umum dan terbatas. Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan 

putusannya a.l agar penyadapan ini diberi legitimasi lebih jelas 

dalam suatu undang-undang tersendiri. 

Tulisan ini tidak akan membicarakan “bunyi pasal” ataupun 

debat yang telah berkembang di forum media massa. Apa yang 

ingin digambarkan di sini adalah alasan yang sering dikemukakan 
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dalam bahan pustaka luar negeri tentang keperluannya terhadap 

“tindakan luar-biasa” (extra-ordinary measure) ini dan usaha untuk 

tetap dapat melindungi hak warga atas privacy (yang merupakan 

HAM dalam konstitusi) serta mencegah penyalahgunaannya (abuse 

of power).

Ambivalensi

Pada tahun 2010 dalam Desain Hukum (Newsletter KHN) Vol. 10, 

No.! (Jan-Febr), saya mengkritik tidak konsistennya cara berpikir 

kita. Apa yang saya maksudkan ? Pikiran kita bercabang dua 

tentang integritas pejabat-pejabat negara kita (termasuk Polisi dan 

JPU serta Hakim). Kita sudah tidak percaya lagi pada kejujuran 

dan profesionalitas mereka, yang kemudian terakumulasi pada 

ketidakpercayaan warga pada hukum dan pengadilan. Tetapi pada 

saat bersamaan kita mau juga mempercayakan “tindakan luar-

biasa” dalam bentuk wewenang penyidikan ini kepada mereka – 

tidakkah kita takut pada terjadinya penyalahgunaan wewenang 

oleh mereka ?

Ambivalensi yang lain adalah kita ingin memberantas korupsi, yang 

sudah kita kategorikan sebagai extra-ordinary crime, dan karena 

itu perlu extra-ordinary measures untuk menanggulanginya, tetapi 

sekarang kita tidak berani memberikan kewenangan penyadapan 

sebagai “tindakan luar-biasa” untuk memperkuat wewenang 

KPK. Debat tentang KPK ini kemudian mengarah pada ketakutan 

sebagian kita bahwa KPK tidak dapat independen, dan akan 

melakukan “tebang-pilih” kasus korupsi yang dibawanya ke 
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Pengadilan.

Menurut hemat saya ambivalensi yang menimbulkan “benang kusut 

ini” ini disebabkan kita tidak paham ( tidak mau memahami?) 

tujuan dan perkembangan dari “inception” atau penyadapan 

sebagai tindakan luar-biasa dalam menanggulangi kejahatan 

yang sifatnya sangat tertutup. 

Menanggulangi kejahatan yang sangat tertutup

Tentu pada dasarnya semua kejahatann itu tertutup, dilakukan 

agar tidak diketahui peristiwanya (seperti dilaksanakan se-olah-

olah bunuh-diri atau kecelakaan) atau sekurang-kurangnya tidak 

jelas pelakunya (menyembunyikan bukti). Tetapi ada kejahatan 

yang “lebih-tertutup” lagi, yaitu yang dikenal sebagai “organized 

crime” (kejahatan terorganisasi – saya biasa singkat sebagai KTO). 

Kejahatan ini sangat sulit dilacak dan disidik, karena dilakukan 

dengan organisasi-rahasia yang rapih dan dana yang besar serta 

sering kali dengan perlindungan oknum-oknum penegak hukum 

yang tidak jujur. Dalam bahan pustaka kriminologi dan kepolisian 

kejahatan KTO ini sering digambarkan a.l. meliputi kejahatan 

narkoba, pencucian-uang, kejahatan perdagangan manusia, dan 

perdagangan gelap senjata. Untuk menemukan bukti awal yang 

cukup untuk penyidikan, maka diperlukan cara-cara yang tidak 

lazim, yaitu “entrapment” (penjebakan oleh polisi undercover yang 

bertindak sebagai “provokator”) dan “inception/wiretapping” 

(penyadapan, yang merupakan bagian dari “electronic surveillance 

– monitoring secara elektronik). Contoh KTO yang tertua adalah 
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kejahatan oleh Mafia (Amerika dan Rusia), Yakuza (Jepang) dan Triad 

(Cina). Apakah korupsi juga dapat dikategorikan sebagai KTO ?

Korupsi adalah KTO

PBB melalui Convention Against Transnational Organized Crime 

(UNTOC – Palermo, 2000) telah memasukkan korupsi sebagai KTO 

Transnasional. Dan Indonesia telah meratifikasi, mengesahkan dan 

mengundangkannya melalui UU No 5/2009. Dengan masuknya 

Korupsi sebagai KTO, maka dapatlah dibenarkan bahwa cara-

cara yang tidak lazim dalam penyidikan tindak pidana berupa 

“monitoring-elektronik” maupun “penjebakan” terhadap seseorang 

“terduga” korupsi dapat dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, 

seharusnya tidak ada permasalahan yang perlu diperdebatkan 

tentang kewenangan KPK melakukan tindakan luar-biasa berupa 

monitoring-elektronik (dan penjebakan) ini.

Pada waktu ini di Indonesia, lembaga negara yang berwenang 

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan secara elektro-

nik memang hanyalah KPK. Jadi memang hal ini menimbulkan 

“ketegangan antar lembaga”, karena bukankah lembaga Kepolisian 

dan lembaga Kejaksaan juga mendapat tugas menanggulangi 

kejahatan korupsi di Indonesia ? Malahan Kepolisian dan Kejaksaan 

juga bertugas melawan KTO! Jadi logisnya mereka memang juga 

“berhak” atas wewenang tindakan luar-biasa ini. Kalau pun ada 

keragu-raguan memberikannya kepada Kepolisian dan Kejaksaan, 

hal itu – menurut saya - lebih disebabkan ketidakpercayaan teha-

dap kemampuan kedua lembaga ini mengendalikan kemungkinan 

penyalahgunaan wewenang yang besar ini.
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Penyadapan untuk melawan KTO
Apabila kegiatan monitoring-elektronik ini dilakukan dengan 

sangat terkendali oleh ahli yang punya dedikasi dan integritas 

(berani jujur !) maka tindakan luar-biasa ini akan sangat membantu 

mengurangi kejahatan terorganisasi seperti : Korupsi, Manipulasi 

Pajak, Narkoba, Pencucian Uang, Penjualan Manusia, Penjualan 

Senjata Gelap, dan Terorisme. Dua kejahatan yang pertama sangat 

merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh orang-orang 

“terhormat dari kelas sosial tinggi dan dalam rangka jabatannya” 

(ini adalah definisi Sutherland tentang kejahatan kerah-putih/WCC). 

Pelakunya sebagian besar adalah eksekutif-bisnis yang punya lobi 

kuat di kalangan politik dan memang tidak mudah “tertangkap” 

melakukan kejahatannya. Tujuan mereka awalnya adalah 

meningkatkan keuntungan perusahaannya dalam persaingan 

bisnis antar perusahaan. Karena mereka tidak segan melanggar 

hukum, maka merekapun akan “tersandera” dalam kegiatan KTO 

dari “mafia-Indonesia” di bidang manipulasi pajak, spekulasi 

tanah, dan proyek-proyek besar negara. Dalam gambaran seperti 

ini, maka kita harus memahami bahwa memang hanya melalui 

“monitoring-elektronik” dan “penjebakan” kasus-kasus korupsi 

besar dan manipulasi pajak oleh perusahaan-perusahaan besar 

dapat dibongkar. Tetapi bagaimana dengan HAM warganegara 

terhadap intervensi negara pada “privacy” dalam komunikasi 

yang tidak melanggar hukum dan kesakralan rumah pribadi ? 
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Perlu ada aturan yang jelas tentang “Inception” 
dan “Entrapment”

Pertama, harus dipisahkan antara kejahatan “biasa” dengan 

kejahatan “luar-biasa” (maksud saya: kejahatan serius yang sangat 

tersembunyi dilakukannya, umumnya pelakunya adalah kelom-

pok “white collar criminals”, dan termasuk kejahatan terorganisasi/

KTO). Untuk kejahatan “luar-biasa” ini diperkenankan dilakukan 

pula “tindakan luar-biasa” berupa “electronic surveillance” (a.l. 

penyadapan) dan “entrapment” (penjebakan).

Kedua, perlu diatur tentang pengertian yang dimaksud dengan 

“electronic surveillance” dan “entrapment” ini secara cukup rinci – apa 

yang ada dalam Rancangan KUHAP belum cukup. Termasuk di 

sini adalah sejauh mana hasil kedua bentuk “tindakan luar-biasa” 

ini dapat dipakai sebagai alat bukti di Pengadilan kita.

Ketiga, perlu diatur tentang tata-cara (prosedur) pelaksanaan kedua 

bentuk “tindakan luar-biasa” ini – termasuk di sini siapa yang boleh 

melakukan, perlu ada pihak di luar instansi bersangkutan yang 

member ijin – permohonan tertulis memuat bukti apa yang dicari 

– jangka waktu ijin – dapat diperpanjang berapa kali, selama berapa 

waktu – perlu adanya laporan tertulis kepada Komisi Khusus di 

DPR tentang apa yang telah dilakukan, dalam laporan semester 

(tidak perlu memuat hasil tindakan). 

Disampaikan dalam Radio Talks
Kerjasama Hukum Nasional dengan

Kantor Berita Radio (KBR) 68 H Jakarta
Rabu, 24 Juli 3013 - di KHN
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PEMBOCOR-RAHASIA 
(WHISTLEBLOWER) DAN 
PENYADAPAN-RAHASIA 
(WIRETAPPING, ELECTRONIC 
INTERCEPTION) 
DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI INDONESIA

PENGANTAR

Dalam usaha kita di Indonesia melawan korupsi, maka ahir-ahir 

ini sistem hukum acara pidana kita memperkenalkan whistleblower 

dan interception sebagai alat (instrument) bantu penyidikan. Dalam 

karangan singkat ini saya hanya ingin memberi beberapa catatan 

tentang kedua alat bantu ini. Maksud utama catatan ini adalah agar 

kita berhati-hati, karena kedua alat bantu ini mempunyai segi-segi 

negatifnya.

WHISTLEBLOWER

Dalam bahan pustaka pengertian whistleblower adalah “pembocor-

rahasia” atau “pengadu”. Dia adalah seorang yang membocorkan 

informasi yang sebenarnya bersifat rahasia di kalangan di mana 

informasi itu berada.Tempat di mana informasi itu berada maupun 

jenis informasi tersebut dapat bermacam-macam. Sementara ini di 

Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi 
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tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah,melawan hukum ataupun 

bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah 

“orang-dalam” di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun 

tidak dalam kegiatan yang dibocorkan itu.Karena dia adalah “orang-

dalam” maka dia menempuh risiko dengan perbuatannya itu.

Dalam diskusi sering dipergunakan ungkapan “to blow the whistle” 

(sempritan “wasit”) yang diartikan sebagai menyebabkan sesuatu 

yang melanggar (aturan hukum) agar berhenti, khususnya dengan 

membawanya kepada perhatian publik.

Beberapa macam pembocor-rahasia.

Organisasi di mana informasi itu berada dapat merupakan tempat 

atau organisasi yang sah (misalnya organisasi pemerintah atau 

organisasi bisnis swasta), tetapi boleh jadi juga suatu organisasi 

kriminal (misalnya sindikat perjudian, usaha human trafficking, 

organisasi teroris). Terutama kalau pembocor atau pengadu ini 

berasal dari organisasi kriminal, maka risiko yang dihadapinya 

besar.Karena itu diperlukan perlindungan hukum baginya, 

terutama terhadap ancaman balas-dendam teman-temannya.

Undang-undang perlindungan saksi bermaksud ke arah ini.

Yang terungkap selama ini di Indonesia (setidak-tidaknya melalui 

media massa) adalah informasi kegiatan tidak sah dalam organisasi 

publik (pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan kantor pemerintah). 

Risiko yang dihadapi pembocor adalah sikap-permusuhan dari 

teman-teman seorganisasinya, atau  sering pula “habisnya karier”nya 

dalam organisasi tersebut. Perlindungan hukum diperlukan di sini 
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agar membocorkan praktek-praktek melangar hukum dalam suatu 

organisasi pemerintah tidak menimbulkan disincentive.

Adapula tentunya kemungkinan bahwa kegiatan yang dibocorkan 

adalah kegiatan “sah” dari segi organisasi pemerintah, tetapi 

menurut si-pembocor adalah bertentangan dengan moral publik 

(misalnya kegiatan melawan “ancaman keamanan dalam negeri” 

yang dilakukan oleh organisasi intelijen pemerintah).Pembocoran 

dilakukan (biasanya) melalui media pers, dengan harapan disiarkan 

dan menimbulkan kritik/sensor masyarakat.Pertanyaannya apakah 

“pembocoran-rahasia” seperti ini juga membutuhkan perlindungan 

hukum ? Lebih sulit lagi adalah apabila peristiwa atau kegiatan 

yang dibocorkan dikategorikan sebagai “rahasia-negara”.

Kemungkinan terahir di atas dikenal sebagai “political 

whistleblowers”, mereka yang membocorkan dokumen (-dokumen) 

Negara/Pemerintah yang telah diklasifikasikan rahasia untuk 

melindungi keamanan negara.Tujuan pembocor di sini sebenarnya 

juga “mulia”, karena ingin melindungi masyarakat dari tindakan-

tindakan pemerintah yang perlu dipertanyakan publik atau 

tindakan yang merupakan “misinformation”. Contoh yang pernah 

terjadi di luar negeri adalah informasi-rahasia tentang perang 

Vietnam (The Pentagon Papers, 1971) dan tentang kegitan CIA di 

Amerika Selatan (1975). Beberapa waktu yang lalu kita membaca di 

surat kabar tentang warga Negara Amerika Serikat yang dituduh 

menjadi mata-mata Rusia. Apakah mereka dapat dikategorikan 

sebagai “whistleblower” ? Ingat pula peristiwa dua orang suami-

istri ahli nuklir yang membocorkan rahasia bom nuklir kepada Uni 

Sovyet (Rosenberg, 1950-an) dengan alasan “moral anti-perang”.
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Macam pembocor-rahasia terahir yang perlu diperhatikan pula 

adalah yang berasal dari organisasi bisnis swasta. Pembocor di 

sini dapat mengungkapkan kegiatan yang sah dan yang tidak sah. 

Kalau kegiatan bisnis itu sah, maka pembocor di sini kemungkinan 

besar ingin menjual informasi itu untuk keuntungan pribadi. Di 

sini kita memasuki kegiatan “business intelligence” untuk mecuri 

“rahasia-dagang”. Tetapi ada juga tentu kemungkinan bahwa 

“rahasia-dagang” itu merugikan konsumen publik. Kembali disini 

pembocor-rahasia didorong oleh tujuan “mulia” untuk melindungi 

masyarakat (misalnya, produk yang mempergunakan bahan-bahan 

kimia yang merugikan kesehatan). Apakah pembocor-rahasia 

terahir seperti ini perlu juga dilindungi ? Bukankah ada kemunkinan 

bahwa produsen di sini juga telah diancam hukum pidana ?

Informan sebagai pembocor-rahasia.

Informasi yang diperoleh instansi penegak-hukum (kepolisian dan 

kejaksaan) dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum seperti 

tersebut di atas dapat pula diperoleh dari seorang “informan”. Istilah 

yang biasa dikenal di Indonesia adalah bahwa orang ini adalah 

“bukan anggota “resmi” instansi penegak hukum). Tetapi boleh 

jadi juga dia adalah seorang polisi atau jaksa (atau anggota intelijen 

negara). Dalam hal ini kita dapat menamakannya “undercover agent” 

(informan-resmi). Tidak jarang terjadi bahwa “informan-resmi” ini 

“terpaksa terlibat“ dalam perbuatan tindak pidana yang sedang 

diselidikinya. Baik untuk melindungi dirinya terhadap kecurigaan 

anggota organisasi kriminal tersebut (misalnya organisasi narkoba 

atau terror) ataupun untuk “memancing” terjadinya peristiwa 



���

Mardjono Reksod�putro

pelanggaran hukum yang ingin dibongkar (entrapment -penjebakan). 

Bagaimama kedudukan hukum informan-resmi ini ? Sepatutnya 

dia tentu juga harus dilindungi secara hukum, baik mengenai 

kesaksiannya maupun tentang keterlibatannya dalam perbuatan 

melanggar hukum.Apakah UU Perlindungan Saksi telah mencakup 

perlindungan “whistleblower” dalam arti luas ini (undercover agent 

atau informan-resmi)?

INTERSEPSI (INTERCEPTION)

Intersepsi yang dimaksud disini dalam bahan pustaka, umumnya 

dikategorikan sebagai “wiretapping and electronic surveillance”. 

Kegiatan ini adalah bersifat rahasia, karena yang dimaksud disini 

adalah:“mendengarkan secara rahasia pembicaraan orang lain 

melalui penyadapan telepon atau intersepsi elektronik lainnya”.Di 

Indonesia istilah umum yang dipergunakan adalah “penyadapan” 

saja.

Kaitannya dengan “pembocor-rahasia” di atas adalah, bahwa ada 

kemungkinan seorang informan (resmi ataupun bukan) mengajak 

seorang yang dicurigai akan atau telah melakukan tindak pidana 

untuk berbicara (menjebak ?), dan pembicaraan ini ditransmisikan 

melalui alat elektronik yang terpasang secara rahasia ke pusat 

penerima milik pemerintah.Dengan demikian pembicaraan di 

bidang hukum (pidana materiil dan formil) tentang intersepsi-

rahasia, terkait pembicaraan tentang “pembocor-rahasia” dan 

“entrapment” (penjebakan).
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Status-hukum penyadapan/intersepsi – rahasia.

Mungkin harus dibedakan dalam hal intersepsi dilakukan dalam hal 

suatu peristiwa kejahatan telah terjadi dan  dalam hal dicurigai akan 

terjadinya peristiwa kejahatan. Dalam hal pertama (ada kejahatan), 

maka intersepsi dapat dibenarkan dalam rangka penegakan hukum 

dengan memakai “upaya paksa”. Tetapi dalam hal kedua (diduga 

mungkin akan terjadi kejahatan) penegak hukum harus berhati-hati, 

karena rawan melakukan perbuatan inkonstitusional (melanggar 

hak asasi manusia tentang “privacy”).

Baik dalam hal pertama dan kedua, maka sah tidaknya upaya-paksa 

intersepsi ini di Amerika Serikat tergantung pada ada-tidaknya 

“probable cause” (sebab/alasan yang dapat diterima hukum). Dalam 

yurisprudensi AS, maka alasan yang dapat diterima hukum, 

dikatakan sebagai “the existence of facts and circumstances within one’s 

knowledge, and of which one has reasonably trustworthy information, 

sufficient in themselves to warrant a person of reasonable caution to 

believe that a crime has been committed by the accused, in the independent 

judgement of a “detached” magistrate”. Untuk Indonesia saya belum 

menemukan yurisprudensi MA tentang Pasal 17 KUHAP mengenai 

pengertian: “orang yang diduga keras melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. 

Beberapa permasalahan dalam hal penggunaan Intersepsi 
dalam penegakan hukum.

1)  Menurut KUHAP, penggledahan (badan, pakaian, rumah) 

dan pemeriksaan surat memerlukan ijin pengadilan (a.l. 
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pasal 32, 33, 47). Hal ini disebabkan adanya “an intrusion on 

somebody’s privacy”. Intrusi (penerobosan ?) ini dilakukan 

secara fisik,terlihat dan terasa. Bagaimana dengan intrusi secara 

rahasia (intersepsi-rahasia), bukankah hal ini lebih perlu lagi 

perlindungan hukum ?

2) Seperti dikatakan sebelumnya harus dibedakan antara a) 

ada probable cause mempercayai telah terjadi kejahatan oleh 

target intersepsi, dan  b) ada probable cause mempercayai akan 

dilakukan kejahatan oleh target intersepsi. Kemungkinan 

pelanggaran HAM pada keadaan kedua tentu lebih besar.

3) Private interception tentunya harus dilarang (a.l. menangkal 

intersepsi untuk kepentingan persaingan bisnis). Tetapi 

bagaimana dalam hal untuk kepentingan politik ? Kasus 

Watergate (executive-branch surveillance of lawful political activity, 

by intelligence agencies) di AS, perlu mendapat perhatian pula di 

Indonesia.

4) Dapat juga jadi masalah hukum adalah probable cause (yang 

dimaksud dengan “diduga keras dengan bukti permulaan 

yang cukup”) dalam hal “kepentingan keamanan nasional”? 

Apakah kepercayaan adanya “domestic dissent” yang akan 

membahayakan keamanan nasional dapat membenarkan 

intersepsi-rahasia ?

HAL LAIN YANG TERKAIT

Di atas disinggung tentang perlindungan hukum bagi whistleblower 

yang menjadi saksi. Risiko utama tentu adalah keamanan fisik 
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dirinya dan keluarganya. Disamping itu dia kemungkinan akan 

kehilangan jabatan/posisi dalam pekerjaannya. Apakah dia perlu 

mendapat hadiah (reward), padahal secara moral/etika dia telah 

melanggar kepercayaan/loyalitas/disiplin kepegawaian ? Hal yang 

tidak mudah diatur dalam peraturan per-uu-an.

Dan bagaimana bilamana dia “turut melakukan” ? Bolehkah dia 

dibebaskan dari dakwaan ataukah diperingan dakwaan/pidananya 

(ingat plea bargaining) ? Bagaimana pula dalam hal “undercover 

agent” yang turut melakukan kejahatan bersangkutan (misalnya 

melanggar UU Narkoba-di Singapura dan Malaysia ada “strict 

liability” dan “mandatory capital punishment”).

Disampaikan 3 Agustus 2010 dalam Seminar

Center for Legislacy, Empowerment, Advocacy 

and Research (CLEAR)

Di Hotel Le Meridien
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ME”MISKIN”KAN KORUPTOR 
– CARANYA ?

Pendahuluan

Suatu ungkapan mengatakan “crime does not pay” (kejahatan tidak 

akan menguntungkan). Memang begitulah seharusnya dan yang 

kita harapkan, yaitu bahwa mereka yang melakukan tindak pidana 

korupsi tidak akan dapat menikmati hasil korupsinya.

Menurut observasi saya ungkapan di atas tidak/belum berlaku 

di Indonesia. Kalau diminta bukti, saya hanya dapat menunjuk 

pada tetap banyaknya kasus korupsi terungkap di Indonesia dan 

tentu saja perlu diperhatkan pula persepsi dunia bisnis yang masih 

menilai bahwa Indonesia berperingkat rendah dalam kemampuan 

memberantas korupsi.1 

Makalah ini ingin mengajukan suatu alternatif solusi diantara 

berbagai solusi yang pernah diajukan pakar-pakar di Indonesia. 

Memang temanya tidak luar-biasa, yaitu “me-miskin-kan koruptor” 

– yaitu bagaimana agar koruptor kehilangan harta kekayaannya 

yang di “persangkakan” berasal dari hasil perbuatan koruptif 

1 Banyaknya kasus yang terungkap, dapat juga ditafsirkan sebagai keberhasilan 
penegak hukum membongkar kasus-kasus korupsi yang “merajalela” di seluruh 
Nusantara kita.
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(proceeds of crime) ?. Bagaimana benar-benar kita dapat meyakinkan 

koruptor di Indonesia, bahwa “korupsi tidak menguntungkan” 

(corruption does not pay) ?? 

Catatan MR/Penulis: Karena keterbatasan waktu, maka makalah ini 

tidak memberi rujukan lengkap kepada peraturan maupun bahan 

pustaka lain yang dipergunakan.2 

Perampasan Aset Koruptor

Memang solusi sederhananya adalah merampas aset/harta 

kekayaan koruptor. Tetapi bagaimana caranya dan aset yang mana 

? Menurut Pasal 10 sub-b KUHP kita, maka “perampasan” adalah 

pidana-tambahan, yang diatur lebih lanjut melalui pasal-pasal 39 

– 42 KUHP dan pasal 194 KUHAP. Caranya adalah diputuskan 

bersamaan dengan putusan bersalah terdakwa/pelaku korupsi 

dan yang dirampas merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan, 

atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita.3 

Bagaimana kalau terdakwa tidak terbukti bersalah atau memang 

terbukti bersalah tetapi aset yang disita terbukti tidak berasal/

tidak dapat dibuktikan dari/digunakan/punya hubungan dengan 

korupsi ? (mengenai yang terakhir ini memang masih ada pidana 

“membayar ganti-rugi” – tetapi permasalahannya bukanlah fokus 

makalah ini). Membiarkan seorang koruptor tetap menikmati 

2 Dalam Era Reformasi kita mulai dengan UU 28/1999 tentang Pemerintah Yang 
Bersih dan Bebas KKN.

3 Tanpa disita, pada dasarnya aset-koruptor tidak dapat dirampas. Harus 
diusahakan agar alat penegak hukum lebih cekatan mencari “aset-tersembunyi”, kalau 
tidak, maka koruptor akan tetap “untung”. Bagaimana dengan mengumumkan secara 
lebih luas LHK-PN seorang pejabat negara yang didakwa korupsi ? Diharapkan akan 
ada whistleblower yang memberitahu JPU adanya “aset2 tersembunyi”.
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“hasil-korupsinya” (meskipun sudah menjalani pidana) sungguh 

menyakitkan kita semua. Dunia juga menyadari hal ini, dan upaya 

global sejak tahun 1997 mencapai puncaknya dengan lahirnya 

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. 

Dunia juga telah memandang korupsi sebagai “trans-national crime” 

(United Nations Convention Against Transnational Crime – UNTOC 

2003). Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan UU No 7 Tahun 

2006 dan UNTOC dengan UU No 5 Tahun 2009.

NCB Asset Forfeiture4 

Salah satu lembaga hukum yang diandalkan oleh UNCAC 2003 

adalah yang dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture – 

perampasan aset pelaku kejahatan, tanpa melalui prosedur hukum 

pidana. Bagaimana mungkin ? Bukankah akan bertentangan dengan 

KUHP dan KUHAP kita? Ya dan tidak. Ya, kalau kita hanya melihat 

pada pemahaman tradisi hukum pidana nasional kita berdasarkan 

pasal 10 jo. pasal-pasal 39-42 KUHP/WvS Hindia Belanda 1918. 

Karena itulah akan ada UU Perampasan Aset Tindak Pidana, yang 

sudah dirancang sejak tahun 1997 (tetapi yang sampai sekarang 

belum juga disahkan oleh DPR –entah mengapa!). Tidak, kalau 

kita mau melihat pada keinginan masyarakat untuk membendung 

(menangkal) korupsi dan tidak membiarkan adanya pendapat 

bahwa di Indonesia “korupsi itu menguntungkan” (in Indonesia 

corruption does pay). 

4 Buku yang baik dibaca adalah Stefan D. Cassela, 2007, Asset Forfeiture Law in 
the United States, New York: Juris Net, LLC, terutama Part II: Administrative and Civil 
Forfeiture; hal. 93 dst-nya.
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Konsep dasar perampasan aset ini adalah bahwa harus 

dimungkinkan untuk merampas harta-kekayaan koruptor, meskipun 

para koruptor ini a) dinyatakan bebas oleh pengadilan (karena 

tidak terbukti), atau b) wafat selama sidang belum selesai (sebelum 

putusan pengadilan berkekuatan-pasti/in kracht van gewijsde), atau 

c) terdakwa melarikan-diri (ke luar negeri) sebelum sidang selesai 

(yang terakhir ini membawa pula persoalan peradilan in absentia). 

Ketiga kemungkinan ini menyulitkan penggunaan pasal 10 jo. 

pasal-pasal 39 – 42 KUHP dan pasal 194 KUHAP. 

Karena terdakwa tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara pidana 

tersebut, maka sebagai alternatif harta-kekayaannya yang menjadi 

sasaran perampasan dan harus dapat diajukan ke pengadilan. 

Konsep yang dipergunakan adalah in rem action (gugatan terhadap 

benda – sebagai lawan dari action in personam – gugatan terhadap 

person/manusia).

In Rem Action5 

Gugatan terhadap benda, menurut hukum perdata Indonesia (yang 

diwarisi dari Hindia Belanda), umumnya dilakukan terhadap 

“barang atau benda tidak-bertuan/tidak diketahui pemiliknya”. Pada 

masa-masa setelah Perang Dunia Kedua (1942-1945) dan Perang 

Kemerdekaan (1945-1950) selesai, maka banyak aset/harta yang 

ditinggalkan oleh pemiliknya yang harus diselesaikan status 

5 In Rem (Lat)-merupakan gugatan hk acara perdata terhadap benda (Res) – tujuan 
gugatan ini adalah penentuan status properti/harta kekayaan; dibedakan dengan 
gugatan In Personam (Lat) terhadap orang. Ada RUU Perampasan Aset Tindak Pidana 
yang pernah coba dituntaskan dalam Rapat Kemhukham di Hotel Salak Bogor Agustus 
2010 – tetapi sampai sekarang belum dibahas DPR. 
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hukumnya (perhiasan dalam lemari besi bank; saham-atas-unjuk; 

rumah; tanah; perkebunan) – caranya adalah dengan meminta 

kepada Pengadilan Negeri menyatakannya sebagai milik negara.

Dalam hal aset/harta koruptor, maka apa alasannya untuk meminta 

pengadilan menyatakannya sebagai milik-negara, bila tidak ada 

putusan peradilan pidana ? Konstruksi hukumnya adalah untuk 

menggugatnya sebagai aset/harta yang “secara hukum tercemar” 

(legally tainted)- Mengapa ? Karena terdakwa dalam sidang 

pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa dia telah memiliki 

harta-kekayaan tersebut secara sah menurut hukum – karena itu 

kuat dugaan bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan korupsi. 

Bagaimana memperkuat dugaan ini ? Yaitu dengan proses “reversal 

of the burden of proof” (pembalikan beban pembuktian). Atas 

permintaan JPU, maka Terdakwa korupsi diminta membuktikan 

sahnya prosedur hukum dia dalam memiliki aset/harta kekayaan tersebut.

Pembalikan beban pembuktian6 

Salah satu asas utama dalam hukum pidana adalah “siapa yang 

menuduh/ mendakwa dialah yang harus membuktikan tuduhan/ 

dakwaannya”. Asas ini adalah pelengkap dari asas “praduga 

tidak bersalah”. Namun, pembalikan beban pembuktian sama sekali 

tidak berhubungan dengan kedua asas tersebut. Kedua asas di 

atas berhubungan dengan “kesalahan seorang Terdakwa” – padahal 

dalam “pembalikan beban pembuktian”, yang dipermasalahkan 

6 Konsep hukum tentang kewajiban Terdakwa membuktikan sahnya harta-
kekayaan, dan bukan menjadi kewajiban JPU (“pembuktian terbalik”), sudah ada dalam 
UU Korupsi (2001) dan UU Pencucian Uang (2003).
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adalah “kesahan/sahnya pemilikan suatu aset/barang/harta-

kekayaan” – apakah terdakwa/koruptor dapat menjelaskan prosedur 

pemilikannya atas aset tersebut ? Bilamana tidak, maka aset tersebut 

harus dianggap “cacat secara hukum” prosedur pemilikannya dan 

karena itu dianggap “aset yang tercemar (secara hukum – legally 

tainted property)”. Aset koruptor seperti ini, melalui prosedur 

“NCB Asset Forfeiture”, yaitu gugatan in rem dalam pengadilan 

perdata, dimintakan putusan hakim untuk dinyatakan sebagai 

“menjadi milik-negara”. Dan koruptor tersebut, seandainya pun 

ia bebas, wafat atau melarkan diri ke luar negeri, harus dianggap 

melalui “aset-tercemar” itu telah melakukan “illicit enrichment”- 

“memperkaya-diri secara haram”(seingat saya konsep ini ada dalam 

UU Pencucian Uang). Apakah ini merupakan akan merupakan 

tindak pidana tersendiri, tergantung pada hukum positif kita 

(undang-undang dan yurisprudensi).

Aset berada di Luar Negeri – MLA dan StAR

Prosedur di atas adalah “relatif sederhana”, kalau aset/harta tersebut 

terdapat di dalam negeri. Tetapi bagaimana bilamana aset/harta 

berada di luar negeri ? Disinilah pentingnya perjanjian-bilateral/

multilateral MLA (Mutual Legal Assistance)7. Melalui perjanjian MLA 

ini Indonesia dapat meminta bantuan dalam “merampas” aset/harta 

koruptor Indonesia” yang dilarikan atau di “parkir” di luar negeri. 

Salah satu “prosedur” yang di “bayangkan” oleh PBB adalah melalui 
7 Untuk kerjasama internasional dalam pengembalian aset, lihat Theodore S. 

Greenberg dkk dalam Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide, 2009, hal. 95 – 107 
(dalam buku terjemahan), Bank Dunia. Indonesia sendiri punya UU No 1/2006 tentang 
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan karena itu juga terikat pada StAR 
Inisiatif.
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StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative yang diluncurkan Juni 2007. 

Inisiatif StAR ini adalah dari Kelompok Bank Dunia (Governance 

and Anti-Corruption Strategy World Bank Group). Tujuannya adalah 

mencari dan memberi bantuan kepada negara-negara berkembang 

dalam pengembalian “aset-curian” (hasil korupsi pejabat negara) 

yang dilarikan ke luar negeri (umumnya dibawa ke negara-negara 

maju). Salah satu kesulitan dalam pelaksanaan MLA dan StAR ini 

adalah perbedaan dalam sistem hukum negara-negara yang terlibat 

(negara-peminta dan negara-pemberi bantuan).8 

Indonesia masih mempunyai masalah yang lain lagi (disamping 

sistem hukum yang berbeda), yaitu keragu-raguan pengadilan di 

luar negeri tentang telah berlangsungnya due process of law dalam 

kita mengadili seorang koruptor (atau aset/hartanya) – misalnya 

tentang “judicial independency” dan “peradilan in absentia”. Kendala-

kendala seperti ini harus dapat kita selesaikan di Indonesia 

secepatnya.

Ternyata pengembalian “aset-curian” korupsi juga tidaklah mudah 

dan memakan waktu lama. Contoh adalah Philipina dalam upaya 

pengembalian aset mantan Presiden Marcos yang di”parkir” 

(disembunyikan) di Amerika Serikat dan Eropa. Di Swiss proses 

melepas uang di Bank dimulai tahun 1986 dan baru berhasil 

ditransfer ke Philipina tahun 2003, dan hanya sebesar 624 juta US 

Dollar (belum dipotong biaya proses hukum). Umumnya uang 

curian ini disimpan di pusat-pusat finansial di negara-negara maju. 

8 Tahun 2004 juga telah disepakati Treaty on MLA in Criminal Matters Among ASEAN 
Countries – pesertanya adalah: Brunei Darrussalam – Indonesia – Kamboja – Laos – Malaysia 
– Philipina –Singapura – Viet Nam – dan Myanmar.
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Negara maju tentu juga tidak mudah melepaskan harta kekayaan 

yang terkait dengan perekonomian warga negaranya tersebut. 

Diperlukan proses hukum melalui peradilan negara tersebut yang 

akan menilai proses hukum yang telah berlangsung di Indonesia, 

yang kita ajukan sebagai bagian dari bukti. Perlawanan dari pihak 

ketiga (bukan Terpidana/Koruptor kita) sebagai “innocent owner” 

(pihak ke-3 beriktikad baik) juga harus diperhitungkan. Kendala-

kendala seperti ini harus diperhitungkan dari sekarang, a.l dengan 

mempunyai sejumlah tenaga ahli hukum –penyidik dan penuntut 

umum- di Indonesia yang mahir menguasai bahasa asing negara di 

mana kekayaan tersebut disembunyikan (agar mudah komunikasi 

ke luar negeri). Juga Kejaksaan Agung kita harus punya tenaga-

tenaga ahli yang mau dan mampu mempelajari hukum negara-

negara asing tersebut, agar tidak hanya tergantung pada advokat 

asing (yang mahal biayanya dan akhirnya menghabiskan keuangan 

negara).9 

Jakarta, 18 Desember 2012

Makalah dibawakan pada 

Seminar Nasional “National Moot Court Competition”

Piala Jaksa Agung III – Kerjasama Fakultas Hukum Universitas 

Pancasila Dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

9 Lihat selanjutnya Mardjono Reksodiputro, 2010, “Tentang Perampasan Aset 
Tindak Pidana Sebagai Kebijakan Kriminal” dan 2011, “Beberapa Catatan Singkat 
Tentang Pembuktian Terbalik Dikaitkan Dengan Perampasan Aset Dalam Kasus Delik 
Pencucian Uang”- keduanya makalah untuk Seminar PPATK.
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APAKAH KITA SERIUS 
MEMISKINKAN KORUPTOR ?

Pengantar

Beberapa waktu yang lalu saya menulis “Me’miskin’kan Koruptor- 

Caranya?” Dan salah satu kesimpulan saya adalah bahwa di 

Indonesia itu “korupsi itu akan menguntungkan” (corruption does 

pay). Sebagai akademisi tentu saya tidak berpretensi bahwa cara 

yang saya tawarkan itu dalam praktek penegak hukum akan mudah. 

Tentu akan ada sanggahan, baik dari sesama akademisi maupun 

dari penegak hukum (JPU yang tersinggung ? dan Advokat yang 

menolak !). Tetapi bukankah kata orang bijak “rasa makanan itu 

hanya terbukti setelah dimakan” (alih bahasa bebas dari “the proof 

is in the pudding”). Indonesia punya UU Tindak Pidana Ekonomi 

(1955) yang menyatakan “korporasi/badan hukum dapat diminta 

pertanggungjawaban pidana”. Kita juga punya ketentuan serupa 

mulai UU Lingkungan Hidup dan selanjutnya dalam berbagai 

undang-undang baru sering dicantumkan bahwa apabila kejahatan 

itu dilakukan Korporasi, maka hukuman dendanya “berlipat-

ganda”. Tetapi adakah kita pernah mendengar atau membaca 

di surat kabar bahwa ada perusahaan besar/korporasi menjadi 

Tersangka (oleh Polisi) atau Terdakwa (oleh JPU) atau Terpidana 

(oleh Pengadilan/MA)? Saya lebih dari 50 tahun ini hanya 
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membaca satu kasus di mana Terdakwa I adalah sebuah PT (yaitu 

Newmont Minahasa Raya) disamping Terdakwa II adalah Presiden 

Direkturnya – kasus di Pengadilan Negeri Manado tahun 2005-

2007. Jadi pernah saya bertanya : “Apakah kita serius dengan ingin 

meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi ?” Saya 

meragukannya – meskipun beberapa minggu yang lalu ada guru-

besar Belanda yang khusus diundang Pemerintah kita memberi 

ceramah tentang bagaimana Belanda sudah 30 tahun “memidana 

korporasi”. Karena sekarang mulai ada berita dari KPK akan 

“me’miskin’kan koruptor”, maka saya sekarang pun ingin bertanya 

“seriuskah niat ini ?” (Ataukah seperti pertanggungjawaban pidana 

Korporasi?.)

Masalah pembuktian “terbalik” dan prosedur “in rem”

Masalah utamanya (menurut saya) adalah tentang “pembalikan 

beban pembuktian”. Seperti telah beberapa kali saya sampaikan 

dalam ceramah dan makalah, hal ini tidak ada kaitannya dengan 

asas “praduga tidakbersalah”. Yang diminta dari Terdakwa bukan 

untuk membuktikan ketidaksalahannya terhadap dakwaan JPU 

(karena JPU harus membuktikan kesalahan Terdakwa). Yang 

diminta dari Terdakwa hanya membuktikan bahwa harta yang 

disita dan dipersangkakan berasal dari suatu kejahatan adalah 

diperoleh Terdakwa secara sah bukan berasal dari kejahatan. 

Kalau dia tidak dapat membuktikan perolehan harta tersebut 

secara sah, maka “harta itu dianggap tercemar (tainted property)” 

dan pada waktunya nanti akan diminta melalui prosedur perdata 

menjadi milik negara. Dalam proses hukum acara perdata ini, maka 
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Jaksa/Pengacara Negara akan mendalilkan kepada Pengadilan 

Perdata bahwa “karena harta kekayaan ini tercemar secara hukum, 

maka tidak jelas kepemilikannnya”,dan karena itu dimohon untuk 

dinyatakan “dirampas” (diambil alih kepemilikannya) menjadi 

kekayaan Negara. Di luar negeri prosedur ini dinamakan “in rem 

procedure” (prosedur gugatan terhadap barang).1 

Baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana “beban 

pembuktian” (siapa yang wajib membuktikan dalilnya) adalah 

titik pusat dari hukum acaranya. Dalam hukum pidana maka JPU 

wajib memajukan bukti tentang fakta-fakta yang dipersangkakanya 

merupakan dasar dakwaannya tentang tindak pidana (korupsi atau 

pencucian uang) yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hukum 

Anglo-American (common law) maka JPU harus membuktikan 

kesalahan Terdakwa “beyond a reasonable doubt” (kemungkinan akan 

adanya kekeliruan hanyalah 5% atau kurang). Ini beda untuk hukum 

perdata, dimana pihak yang mengajukan bukti suatu fakta cukup 

membuktikan “by a preponderance of the evidence” (cukup membukti-

kan kebenarannya 55% atau lebih dibanding bukti lawannya – dike-

nal sebagai “the balance of probability”). Untuk membuktikan bahwa 

Terdakwa melakukan kejahatan, maka JPU wajib membuktikan 

kesalahan Terdakwa. Dan karena ada dugaan bahwa kejahatan itu 

melibatkan atau menghasilkan harta “tidak sah”, maka JPU berhak 

meminta Hakim untuk menanyakan kepada Terdakwa asal-usul 

“harta tertentu” yang telah disita oleh Penyidik/JPU (dengan alasan 
1 KUHP Belanda dalam tahun 1992 menambahkan Pasal 33a yang dalam ayat (1) 

menyatakan “The following are subject to forfeiture:…f.rights in rem and rights in personam 
pertaining to the objects specified in a through e”. Maksud saya adalah bahwa Belanda 
juga mengenal kemungkinan untuk merampas rights in rem (zakelijke rechten) atas suatu 
benda.
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terkait kejahatan yang akan didakwakan: Korupsi atau Pencucian 
Uang). Kalau Terdakwa tidak dapat meyakinkan dengan bukti 55% 
saja tentang kesahan pemilikannya di muka Pengadilan Pidana, 
maka harta itu oleh hakim dinyatakan “tercemar secara hukum” 
dan diperintahkan kepada JPU untuk mengajukannya kepada 
Pengadilan Perdata untuk memeriksa kepemilikan harta tersebut. 
Inilah yang di luar negeri dikenal sebagai “in rem procedure”. Secara 
singkat yang digugat bukan “orang” (manusia atau badan hukum 
– gugatan in personam), tetapi bendanya dalam arti hak kebendaannya 
yang dicurigai tidak sah dan kalau tidak ada yang dapat membuktikan 
sebaliknya, maka dalam proses perdata oleh hakim di Pengadilan Perdata 
dinyatakan menjadi milik Negara.2 

Penutup

Gugatan in rem (in rem action) harus dilakukan, agar tidak terjadi 
peristiwa seperti masa lalu, dimana “tersangka atau terdakwa atau 
terpidana” warga negara atau penduduk Indonesia yang “terkait 
G30S/PKI” dapat begitu saja kehilangan hartanya ! Proses 
perdata tidak akan lama, bila dilakukan berdasarkan adanya 
“harta tercemar” yang diajukan di muka Pengadilan Perdata 
untuk mencari “Pemilik yang Sah” - Bila tidak ada yang mengakui 
dan dapat membuktilan kesahan pemilikannya atas harta itu, maka 
harta itu menjadi milik negara (hampir serupa dengan barang 

“selundupan” yang tidak ada yang mau mengakuinya !). 

Disampaikan dalam Diskusi Publik KHN 26 Juni 2013

2 Lihat juga dan bandingkan dengan Pasal 37A dan 38B UU No.20 Tahun 2001 
tentang Korupsi  dan  Pasal 77, 78 dan 79 (4), (5) dan (6) UU No.8 Tahun 2010 tentang 
Pencucian Uang.
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PENDEKATAN DARURAT 
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pengantar

Judul diatas segera menarik perhatian, karena menimbulkan 

pertanyaan: apa yang mau dikorupsi di Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) ? Dan mengapa ada keadaan darurat ? Saya juga 

mencari jawaban atas kedua pertanyaan tersebut dan mencoba 

menjawabnya sebagai berikut. Memang Direktorat Jenderal (baca: 

Kantor Pemerintah) yang terkenal “basah” dan menyebarkan 

“aroma korupsi” adalah antara lain: Bea Cukai, Pajak dan Imigrasi. 

Di ketiga kantor ini “klien”nya adalah: perusahaan,pengusaha. dan 

(umumnya) orang yang berkecukupan dalam harta kekayaan. Tetapi 

di Ditjen Pemasyarakatan (PAS), “klien”nya pada umumnya adalah 

“rakyat kecil” yang miskin harta dan miskin pengetahuan hukum. 

Bagaimana dapat terjadi korupsi dalam suasana demikian? 

Tetapi dalam dekade terakhir (dalam era reformasi ini). kita melihat 

ada perubahan dalam “klien” Lapas, mulai kita saksikan banyak 

pemilik perusahaan, pengusaha besar dan orang yang berkecukupan 

harta, menjadi penghuni Lapas (karena menjadi terpidana korupsi).

Aroma “diskriminasi” antara penghuni Lapas yang berharta dan 

yang miskin, mulai tercium di sini. Fasilitas yang sangat tidak 

mencukupi di Lapas disertai dengan kapasitas Lapas yang diisi 

sangat berlebihan (disebut dengan “over capacity”- seharusnya 
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“over crowded”) – menimbulkan “pasar gelap” (black market) untuk 

memperoleh “fasilitas langka” (a.l. ruangan, pangan, kunjungan, 

dan kesempatan pengobatan). Disinilah mulainya “korupsi” dalam 

pengertian “menjual keistimewaan atau kesempatan”. Tetapi 

mengapa ini telah menjadi keadaan darurat ?

Berita-berita yang mulai terdengar dan tersebar sejak dua tahun yang 

lalu, membuat kita menjadi sangat terkejut. Karena banyak Lapas 

rupanya telah berada di bawah kendali “mafia narkoba”. Adanya 

“mafia korupsi” dalam Lapas sudah sangat memprihatinkan kita, 

apalagi kalau keadaan ini bergabung dengan “mafia narkoba”. Ini 

sunguh keadaan “gawat-darurat” ! 

Gawat-Darurat1 

Keadaan ini disebabkan adanya kerjasama (kolusi) antara “mafia 

korupsi” di Lapas dengan “mafia narkoba” yang mulai menanam 

pengaruhnya di Lapas. Seharusnya dalam komunitas Lapas 

yang terkendali-erat sebagai komunitas narapidana (napi) dalam 

Lapas dengan “pengamanan-tinggi” (high or maximum security), 

maka setiap perilaku menyimpang dan tidak disiplin akan cepat 

terungkap dan mendapat sanksi untuk menjerakan pelaku dan 

mencegah napi lain mencontoh.Sikap seperti ini akan dilakukan 

oleh petugas yang memahami “budaya penjara”2. Ini tidak terjadi 

1 Lihat juga, Ahmad Tabroni “Darurat Lapas Nasional” dalam Suara Pembaruan, 
Rabu, 21 Agustus 2013, hal.10 dan lihat juga Majalah Forum Keadilan No 16, 25 Agustus 
2013 yang membahas tentang “Benang Kusut Jeruji Besi”- Kongsi Bandar Ekstasi dengan 
Pejabat Penjara.

2 Dalam buku-buku Kriminologi dibahas sebagai “Prison Culture” – lihat A.Josias 
Simon R & Thomas Sunaryo,2011, Studi Kebudayaan Lembaga Pemayarakatan di 
Indonesia, Penerbit Lubuk Agung.
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dalam Lapas-lapas yang sekarang mendapat sorotan media-massa. 

Kecurigaan tentu timbul bahwa semua kegawatan yang terjadi itu 

(termasuk kemungkinan “pemberontakan” oleh napi, “dibiarkan” 

oleh petugas (tentu dengan balas-jasa – hanky-panky). Dalam 

keadaan seperti ini, maka kegawatan tersebut telah meningkat 

menjadi keadaan darurat.

Korupsi yang sekarang dicoba ditanggulangi oleh KPK adalah 

korupsi besar yang merugikan negara bermilyar dolar (misalnya, 

korupsi di bidang Migas) atau trilyunan rupiah (misalnya, korupsi 

di sektor Pajak dan Bea Cukai). Tetapi berbeda sekali dengan 

korupsi di Lapas3, karena itu mungkin luput dari perhatian publik 

(atau dirasakan kurang berarti) karena pihak yang dirugikan 

adalah “klien” Lapas yang merupakan “pelanggar hukum” 

(warga masyarakat yang tercela). Dilupakan bahwa sekarang 

perilaku “oknum-petugas” terhadap “klien” Lapas yang menurut 

istilah mereka adalah “warga-binaan”(untuk di-didik menjadi 

warga taat hukum), telah sangat bertentangan dengan konsep 

“pemasyarakatan narapidana” yang dicetuskan 50 tahun yang 

lalu oleh Dr. Sahardjo, Menteri Kehakiman era Bung Karno.

Dengan masuknya “narkoba “ ke dalam Lapas, dan diduga telah 

menjadi “bisnis-tambahan” oknum-petugas tertentu, maka tidaklah 

keliru untuk meminta pertanggungjawaban pimpinan Ditjen 

PAS4. Mulai dari Dirjen dan jajaran di kantornya, sampai Kepala 

3 Kemungkinan korupsi terbesar di Lapas adalah di bidang pengadaan Pangan dan 
Obat-obatan

4 Kalau sekarang publik menkritik Kepala Negara karena banyaknya mis-
management dan korupsi dalam jajaran pemerintah/kementerian, mengapa kita tidak 
mengkritik Ditjen PAS untuk bertanggungjawab?
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Lapas dan jajarannya. Menurut hemat saya “narkoba” seratus 

kali lebih berbahaya daripada “korupsi”, target “korupsi” adalah 

mengganggu “keuangan-negara” – tetapi target “narkoba” adalah 

merusak “anak-bangsa” (agar menjadi budak-budak pedagang 

narkoba). Manakah yang lebih jahat “oknum-petugas” Lapas yang 

melindungi “Bandar-Narkoba” yang merusak Warga-masyarakat 

dibandingkan dengan “oknum-petugas” Pajak atau Bea Cukai 

yang melindungi “Pengusaha-besar” yang merugikan keuangan 

Negara ? Kalau saya yang pertama,dan karena kita telah sepakat 

bahwa, korupsi harus diberantas secara tuntas dengan “prosedur 

luar-biasa” (extra-ordinary measures), bukankah kesepakatan itu juga 

harus berlaku untuk narkoba ? Kita sudah mempunyai BNN (Badan 

Narkotika Nasional) untuk menghadapi para Bandar-narkoba di 

tengah masyarakat, tetapi bagaimana dengan Bandar-narkoba 

yang berlindung dalam Lapas ? 

Pengawasan terhadap Jajaran Ditjen PAS5 

Dalam era Reformasi yang sudah bergulir 15 tahun ini, maka 

salah satu asas yang utama adalah akuntabilitas, yang berisi 

“keterbukaan” dan “pengawasan”. Kesediaan Kepolisian, Kejaksa-

an dan Pengadilan mempunyai “komisi pengawas” menunjukkan 

kesepakatan mereka dengan asas akuntabilitas (meskipun masih 

ada juga “gesekan”). Tetapi kita semua menyaksikan bahwa asas 

ini tidak dianut oleh Ditjen PAS, buktinya adalah dalam KUHAP 

tahun 1980 sudah tercantum adanya “Hakim WasMat” (hakim 

5 Lihat juga Muhammad Mustofa, “Penjara harus diurus oleh Kementerian 
tersendiri”, Forum Keadilan, No 16, 25 Agustus 2013, hal.18
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yang mengawasi dan mengamati Lapas-yang juga dikenal di 

Luar Negeri), tetapi dalam UU Pemasyarakatan 1995, kehadiran 

“pengawasan dari luar” ditolak.

Ini adalah kebiasaan-keangkuhan pejabat pemerintahan di Indonesia, 

yang menolak pengawasan dari luar jajarannya yang bukan 

atasannya. Konsep “civil society” mengharuskan adanya pengawasan 

oleh dan akuntabilitas kepada publik. Bencana nasional “Lapas jadi 

sarang Bandar-narkoba”, harus segera diatasi dengan akuntabilitas 

melalui suatu “Komisi Pengawas Pemasyarakatan”(ini harus 

merupakan “tindakan darurat pertama”) yang terdiri seluruhnya 

dari orang-luar Pemasyarakatan. Tindakan darurat kedua adalah 

mengaktifkan Hakim Wasmat. Untuk saya bencana yang mungkin 

akan kita hadapi dalam 5-10 tahun mendatang dari narkoba yang 

bersarang di Lapas adalah lebih besar dari bahaya korupsi yang 

sekarang meluas di Indonesia.

Ahmad Tabroni6 meyampaikan dalam analisanya tentang 

“darurat lapas nasional” ini, adanya empat permasalahan:a) 

“kelebihan kapasitas”; b)”lemahnya koordinasi dan pengawasan”; 

c)”minimnya kesejahteraan petugas”; dan d)”melencengnya 

filosofi pemasyarakatan”. Saya sangat setuju dengan analisa dari 

seorang pemerhati masalah Lapas dari kalangan publik ini, tetapi 

sya ingin menggaris bawahi masalah “melencengnya filosofi 

pemasyarakatan”. Bukankah ini sangat memalukan bagi kalangan 

Ditjen Pemasyarakatan (bukan saja yang sekarang berada di 

sana, tetapi juga mereka yang telah pensiun !). Untuk apa mereka 

6 Ahmad Tabroni, Op.cit
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mempunyai Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), untuk apa 

mereka mencanangkan adanya “ilmu” pemasyarakatan narapidana, 

kalau tempat pembinaan (Lapas) menjadi sarang “Bandar narkoba” 

(yang bila tidak dirazia BNN tidak akan pernah terbongkar 

!).Masalah “kesempitan”

Anggaran dan Fasilitas, malah dijadikan “kesempatan” bersekongkol 

denga “mafia narkoba”!

Mencari Pemimpin

Dari uraian di atas, maka pertanyaan yang akan timbul adalah siapa 

yang sanggup “membersihkan” jaringan korupsi yang berkolusi 

dengan jaringan narkoba di Lapas-lapas Indonesia ? Beberapa 

minggu lalu Kementerian Hukum dan HAM sedang mencari 

seorang Direktur Jenderal yang punya kredibilitas, kemampuan, 

komitmen dan program-kerja untuk mengatasi “gawat-darurat” 

dalam Lapas-lapas Indonesia.7 Apakah pejabat ini dapat dicari dari 

“orang-dalam” Ditjen PAS ? Saya berpendapat tidak mungkin. 

Ini bukan ketidak-percayaan pada “kejujuran”, tetapi seperti 

telah terlihat terulang-kali di Indonesia , “sukar untuk menindak 

teman-sejawat yang telah lama sama-sama berkarier di kantor 

yang sama”, juga “sukar melawan sistem anti-hukum yang sudah 

berurat-berakar kemana-mana”. Jadi harus dicari seseorang dari 

luar jajaran Pemasyarakatan !

Saya hanya dapat menyebut beberapa kriteria – orang yang 

memenuhinya masih perlu dicari. Kriterianya (bagi) saya adalah 
7 Ada lebih dari 600 Lapas di seluruh pelosok Nusantara kita !
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sebagai berikut:

1) Harus berasal dari militer atau kepolisian – mengapa ? Karena 

“pembersihan Lapas” harus dengan “tangan keras – tegas – tapi 

adil”;

2) Kalau dari militer sebaiknya punya pengalaman sebagai 

Polisi Militer dan kalau dari kepolisian, sebaiknya punya 

pengalaman di BNN – mengapa ? Karena militer harus punya 

pengalaman “kepolisian” dan polisi harus punya pengalaman 

“memerangi narkoba”;

3) Sebaiknya juga punya pengalaman di bidang intelejen – 

mengapa ? Karena “pembersihan Lapas” dari jaringan narkoba 

dan korupsi harus memakai bantuan informan dan “under cover 

agents”; dan

4) Sebaiknya laki-laki – mengapa ? Ini bukan masalah jender, 

tetapi para “hantu mafia narkoba” (mereka adalah “pemodal” 

yang berada dibelakang Bandar-narkoba) mungkin akan 

“menyepelekan” perempuan – tetapi memang sebaiknya ada 

Wakil Dirjen yang perempuan,yang dapat menyusun strategi 

mencari informasi dari istri-istri dan ibu-ibu para narapidana, 

merekalah yang secara teratur mengunjungi dan mendapat 

berbagai keluhan masalah dari keluarganya di Lapas-lapas.

Penutup

“Benang Kusut Jeruji Besi” seperti yang diistilahkan oleh Forum 

Keadilan dan analisa “Darurat Lapas Nasional” istilah Ahmad 
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Tabroni, mengajak kita merenungkan bagaimana pembaruan 

dalam sistem kepenjaraan kita melalui konsep “Pemasyarakatan 

Sahardjo” (1963), yang ingin menghilangkan sistem “bui” jaman 

penjajahan Hindia Belanda, dapat begitu dicemari oleh anak-

buah Ditjen Pemasyarakatan, sehingga menjadi “Sarang Kejahatan” 

(istilah Forum Keadilan, hal 12).

Apa yang salah ? Oknumkah ? Sistemkah ? Pendidikan di AKIP 

kah ?

Dan seperti pada masalah-maslah sosial yang lain di Indonesia 

– benang kusut permasalahan sosial ini memerlukan pengkajian 

mendalam oleh ahli-ahli ilmu sosial – tidak ada gunanya negara 

kita membanggakan “kemajuan di bidang ekonomi yang tinggi” 

serta “kemajuan di bidang teknologi yang canggih”, kalau masalah-

masalah sosial seperti ini saja tidak/belum dapat kita atasi. 

Disampaikan pada Radio Talk Show

Dan Diskusi Publik di Komisi Hukum Nasional RI

Rabu, 28Agustus 2013
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RUU TENTANG PENCEGAHAN 
DAN PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA PENDANAAN 
TERORISME

Di DPR saat ini sedang dibicaraka suatu rancangan undang-

undang yang menarik perhatian, karena antara lain memuat suatu 

ketentuan dapatnya seseorang atau suatu korporasi masuk dalam 

“daftar terduga kejahatan”.

Kejahatan yang dimaksud di sini adalah “pendanaan terorisme”.

Kejahatan macam apa yang dirumuskan dalam RUU ini ? Apabila 

kita pelajarai secara saksama, maka RUU Pencegahan dan 

Pemberantasan Pendanaan Terorisme adalah suatu peraturan 

yang menghubungkan antara kejahatan “pencucian uang” (UU 

No.8/2010) dengan kejahatan “terorisme” (UU No.15/2003). 

Bagaimana ?

Kita tahu bahwa rumusan delik tentang terorisme memang masih 

banyak diperdebatkan di Indonesia, tetapi demikian juga halnya di 

berbagai negara di dunia. Memang tidak dapat disangkal, bahwa apa 

yang oleh suatu pemerintahan dicap terorisme, oleh para pelakunya 

dapat diberi pembenaran sebagai suatu “perjuangan kemerdekaan”. 

Kita sendiri pernah mengalami hal tersebut, ketika antara tahun 1945 
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-1949 pemuda-pemuda Indonesia memperjuangkan pembebasan 

kita dari penjajahan Hindia Belanda. Jadi ? Ya, disinilah peranan 

dari hukum, melalui pengadilan dan yurisprudensi hukum 

Indonesia untuk lebih mempedomani pengertian “delik terorisme”. 

Sayangnya memang Mahkamah Agung kita sangat lemah dalam 

membuat yurisprudensi tetap. Kalau ada putusan yang penting, 

tidak ada kemampuan hakim agung kita membuat argumentasi 

hukum yang dapat dipergunakan sebagai pedoman-kerja para 

penegak hukum dan pedoman mengembangkan ilmu hukum di 

fakutas hukum Indonesia.Memang sayang, tetapi “Ya, apa boleh 

buat(…!)” dan karena itu tidak mustahil bahwa undang-undang 

baru ini juga akan membawa ketidak-adilan pada sejumlah warga 

masyarakat. 

Mari kita lihat pengertian “pencucian uang” dan “pendanaan 

terorisme”. Pengertian kedua-duanya ada dalam peraturan yang 

bersangkutan, tetapi bagaimana keterkaitannya ? Pencucian-uang 

pada dasarnya merujuk pada kegiatan “menyembunyikan asal-

usul yang tidak sah dari hasil kejahatan”, sedangkan pendanaan-

terorisme merujuk kepada “penyediaan dana untuk kegiatan 

terorisme”. Kita tahu bahwa dalam hal pencucian-uang asal-usul 

dana selalu tidak sah (illicit), sedangkan dalam hal pendanaan-

terorisme dana itu dapat berasal dari sumber yang sah, maupun 

tidak sah. Karena itu dalam pendanaan kegiatan terror, pelaku 

tidak mengutamakan menyembunyikan asal-usul dana, tetapi yang 

lebih penting adalah menyembunyikan kegiatan pendanaannya 

dan tujuan serta sifat dari kegiatan yang didanai. Tentu saja dalam 
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kedua jenis kejahatan ini, masalahnya adalah penggunaan secara 

tidah sah dari sektor kegiatan keuangan masyarakat (baik transaksi 

yang resmi mapun transaksi “tidak-resmi”)1. Dengan demikian, 

maka memang tujuan RUU ini adalah: a)mencegah, menemukan 

dan “menghukum” dana-dana tidak-sah yang masuk dalam 

sistem keuangan negara kita, dan juga b)mencegah, menemukan 

dan “menghukum” kegiatan pendanaan kepada para teroris (baik 

individual, organisasi massa, ataupun korporasi).2 

Memang karena karakter (sifat) kejahatan ini yang tertutup dan 

punya dampak politik, maka pencegahan dan pemberantasannya 

sulit sekali. Undang-undang ini akan memakai cara “memotong 

sumber dana” – Mengapa ? Karena menurut bebrapa sumber, biaya 

mendukung “terorisme” di dunia ini (Al Qaeda, FARC di Columbia, 

Taliban,dll) dapat sampai 1,5 Milyar Dolar Amerika3. Biaya ini 

diperlukan untuk merawat jaringan yang menopang kegiatan 

terorisme ini, seperti: radikalisasi, rekrutmen, persenjataan dsb-nya 

untuk menemukan orang-orang yang bersedia melalukan kegiatan 

terror. Pendanaan juga sering disalurkan melalui organisasi-amal, 

tanpa mereka yang beramal sadar tujuan dana ini. Dikatakan bahwa 

orang-orang Katolik di Amerika Serikat yang berasal dari Irlandia 

merupakan donor yang membiayai “perjuangan Irlandia Utara 

melawan Inggris”. Contoh-contoh lain dapat pula diperkirakan.4  
1 Transaksi tidak-resmi atau informal dilakukan tidak melalui sistem perbankan, 

misalnya di Filipina: Padala, di Cina: Fei-chi’en dan Timur Tengah: Hawala – lihat juga 
Penjelasan pasal 20 (1) RUU..

2 Masalah ini menarik perhatian dunia terutama setelah peristiwa 11 September 
2001 – di mana kemudian Presiden Bush mengeluarkan Instruksi Presiden (Executive 
Order) On Terror Financing.

3 Lorreta Napoleon, 2004, T$rror Inc., Penguin Books
4 Korporasi atau Organisasi Amal memang perlu juga mendapat perhatian dalam 
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Masalah inilah yang harus diperhatikan di Indonesia, karena 

kita semua tahu kelemahan dari administrasi dan pengawasan di 

Indonesia, antara lain di jalur sistem peradilan pidana, sehingga 

memang mungkin sekali terjadi penyalahgunaan undang-undang 

ini dalam pertarungan kekuasaan antar kelompok bisnis. Solusinya? 

Ya, bersihkan aparat sistem peradilan pidana kita dari KKN dan 

lakukan pengawasan yang cermat oleh LSM-LSM ! 

Dimasukkannya seseorang atau suatu organisasi/korporasi dalam 

Daftar Terduga Teroris, memang punya dampak besar pada hak-

hak sipil Terduga. Mungkin hampir sama dengan kejadian masa-

lalu apabila masuk “black list” Pemerintahan Suharto/Orde Baru, 

“terduga Anggota PKI” atau “terduga Anggota Kelompok Oposisi 

terhadap Pemerintah”. Dulu mereka akan “mati-sipil”, tidak dapat 

beraktivitas secara normal dalam bermasyarakat. Dalam kaitan 

dengan UU baru ini, harta kekayaan mereka akan dibekukan 

(termasuk kemungkinan di luar negeri, bila diduga bagian dari 

jaringan terror internasional)5. Putusan masuk daftar memang 

dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

(pasal 27 ayat 5 dan 6) dan dapat dapat diajukan keberatan (pasal 

32), namun seperti pengalaman waktu-lalu, sangat diharapkan 

bahwa prosedur hukumini dilakukan dengan sangat hati-hati 

oleh pejabat-pejabat yang berintegritas tinggi (jujur dan berani 

pemikiran melawan terorisme ini – memang tidak mudah dalam konteks Konstitusi kita 
dan HAM. Aparat penegak hukum yang “berani jujur” adalah yang kita perlukan di sini 
dan sekarang !

5 Di Uni Eropa, maka sanksi keuangan yang diberikan kepada terduga pendanaan 
terorisme adalah: a) kewajiban melakukanpemblokiran/pembekuan harta kekayaan; 
dan b) larangan untuk langsung atau tidak langsung menyediakan layanan keuangan 
kepada mereka.
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melawan ketidakadilan yang diketahuinya). Di negara-negara 

demokrasi maka yang utama harus dipelihara adalah kepercayaan 

masyarakat kepada hukum – kepada sistem peradilan pidana yang 

punya integritas tinggi – pada Mahkamah Agung yang merupakan 

“benteng terakhir keadilan”. Apakah di Indonesia rakyat dapat tetap 

merasa aman-tenteram dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pedanaan Terorisme ini, hanya sejarah yang akan 

menentukan. Rakyat Indonesia mempunyai pengalaman pahit 

dengan “kebuntuan hukum” dan “kemandulan Mahkamah Agung” 

dalam masa Orde Baru – Semoga hal serupa tidak akan terjadi lagi 

sekarang di Era Reformasi !.-
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BEBERAPA CATATAN 
SEMENTARA 
UNTUK RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERAN-
TASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (RUU-TPPU)

Pengantar

Dalam waktu yang relatif pendek (terima surat dan naskah 12 Mei 

2010) maka hanya catatan ini yang dapat saya susun untuk Rapat 

Dengar Pendapat Umum dengan Panitia RUU-TPPU DPR-RI.

Untuk jelasnya pada awal catatan ini perlu saya nyatakan, bahwa 

saya mendukung diperlukannya pembaruan dalam UU 15/2002 jo 

UU 25/2003 a.l. untuk mempertegas dan memperluas wewenang 

yang akan diberikan pada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 

Keuangan (PPATK).

Namun demikian, kita harus tetap memperhatikan asas-asas hukum 

yang dikenal dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. 

Dalam hal ada hal-hal baru yang ingin dimasukan dalam sistem 

hukum Indonesia, maka perlu hal-hal baru ini dijelaskan dengan 

cukup rinci dalam bagian Penjelasan Pasal demi Pasal agar tidak 

menimbulkan penafsiran yang keliru tentang maksud undang-

undang ataupu Pembuat Undang-Undang (DPR).
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A. Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (lihat 
Pasal 6) :

1. Meskipun dalam sistem hukum Indonesia sudah lebih dari 

setengah abad (sejak tahun 1955 dengan UU Tindak Pidana 

Ekonomi–UUTPE) dikenal kemungkinan mempertanggung 

jawabkan korporasi menurut hukum pidana (corporate criminal 

liability), namun praktek peradilan pidana Indonesia “seolah-

olah tidak mengakuinya”. UUTPE ini belum pernah dicabut 

dan menurut saya masih berlaku.

2. Selama ini baru dikenal 1 (satu) kasus di mana suatu korporasi 

(PT – Badan Hukum) dijadikan Tersangka dan Terdakwa, yaitu 

kasus PT Newmont Minahasa Raya dalam tuduhan pencemaran 

lingkungan. Terdakwa dinyatakan bebas dan karena itu tidak 

ada yurisprudensi Indonesia yang jelas tentang apakah praktek 

peradilan pidana Indonesia sudah mengakui corporate criminal 

liability dan bagaimana konstruksi hukumnya.

3. Saran :

3.1. Perlu diperjelas (atau mungkin dipisahkan/dibedakan) 

antara perbuatan yang dilakukan sebagai TPPU oleh 

Korporasi, dengan yang dilakukan oleh Personil 

Pengendali Korporasi.

3.2. Dalam hal Pasal 6 (2) :

a. Dijelaskan yang dimaksud dengan Personil Pengendali 

Korporasi (dalam Penjelasan Pasal demi Pasal);
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b. Dijelaskan apakah syarat ayat 2 : a, b, c, d itu kumulatif 

atau masing-masing berdiri sendiri (dengan kata 

“atau”). (Mungkin perlu pula disimak berbagai 

karangan Sarjana Hukum Indonesia tentang hal ini).

B. Tentang tindakan yang dapat dilakukan terhadap 
“Transaksi atas Harta Kekayaan” dan terhadap “Harta 
Kekayaan” (lihat Pasal 44, 64, 65 dan 71 )

1. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau multi- interpretasi 

terhadap tindakan hukum apa yang diperbolehkan oleh 

UU TPPU ini, sehubungan dengan “upaya paksa” terhadap 

kegiatan keuangan di kalangan perbankan dan Lembaga Non-

Bank, perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan :

1.1. “menghentikan sementara” kegiatan Transaksi (Pasal 44 

c);

1.2. “memblokir Harta Kekayaan” (Pasal 44 g);

1.3. “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” 

(Pasal 44 j);

1.4. penjelasan Pasal 64 (1) tentang “pemblokiran”, sebagai 

segala upaya untuk tidak mengalihkan kepemilikan 

..., seperti penghentian mutasi atau pengalihan Harta 

Kekayaan;

1.5. perbedaan antara “keberatan dari pihak ketiga” (Pasal 65 

ayat 1) dengan “perlawanan pihak ketiga” (Pasal 67 ayat 

3);
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1.6. “penundaan” Transaksi terhadap Harta Kekayaan” (Pasal 

71 ayat 1).

2. Saran :

2.1. Dimana mungkin diseragamkan istilah atau konsep 

hukum yang dipergunakan.

2.2. Dijelaskan dengan rinci (dengan contoh) pengertian 

dan perbedaan yang ada, dalam penjelasan Pasal demi 

Pasal. Dan apakah Pasal 44 j (diskresi) ini perlu ?

C. Tentang “menetapkan Harta Kekayaan sebagai aset 
negara” (lihat Pasal 69).

1. Dalam Penjelasan hanya dikatakan bahwa PPATK “mewakili 

negara dalam perkara keperdataan”. Penjelasan singkat ini 

tidak mengenai hal pokok yaitu apakah Harta Kekayaan 

seperti ini dipersamakan perlakuannya seperti “warisan yang 

tidak terurus atau tidak seorangpun yang mengajukan diri sebagai 

yang berhak” (Pasal 1126 – 1130 KUHPerdata). Menurut 

hukum perdata, penyelesaiannya adalah bahwa Pengadilan 

Negeri mengangkat seorang Kurator untuk memelihara Harta 

Kekayaan tersebut..

2. Apakah (dugaan saya) pasal ini akan dipergunakan untuk 

memperkenalkan “non-conviction based asset forfeiture” 

(perampasan aset tanpa ada pernyataan bersalah dari Terdakwa 

oleh Pengadilan Pidana) ? Prosedur hukum ini memang dikenal 

di Amerika Serikat dan dianjurkan a.l oleh Bank Dunia untuk 
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dipergunakan di Indonesia “memerangi korupsi” dengan 

“merampas hasil tindak pidana” (proceed of crime). Ini adalah 

bagian dari konsep “follow the money”.

3. Pada dasarnya saya setuju untuk prosedur “NCB aset forfeiture” 

diperkenalkan dan digunakan di Indonesia, namun dengan 

syarat bahwa dalam persidangan hukum perdata, PPATK 

harus dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaan itu “cacat 

hukum” (tainted) atau “kotor”(dirty), karena merupakan hasil 

kejahatan (proceeds of crime) atau telah digunakan sebagai sarana 

(instrumentalities) melakukan kejahatan. Dan syarat ini harus 

jelas tercantum dalam ketentuan tersebut,untuk menghindarai 

perampasan Harta Kekayaan secara sewenang-wenang yang 

pernah terjadi di Indonesia.

4. Mungkin perlu dihubungkan dengan Pasal 74? Dalam pasal 

ini ditetapkan bahwa untuk penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan “tidak wajib dibuktikan 

terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Ini adalah dalam 

proses hukum pidana (memang beda dengan Pasal 69, yang 

berada di ranah hukum perdata). Penjelasan tentang Pasal 74 

ini sebaiknya merujuk pada Pasal 480 KUHPid dst tentang 

“penadahan” (begunstiging atau heling), yang intinya bertujuan 

mencegah bahwa seseorang menarik keuntungan dari tindak 

pidana orang lain (“yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduga” bahwa Harta Kekayaan itu berasal dari kejahatan).
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D. Tentang ”Penyelidik PPATK yang tidak dapat dituntut 
secara perdata maupun pidana” (Pasal 78 ayat 4 dan lihat 
pula Pasal 28 dan Pasal 95 ayat 1). 

1.  Maksud Pasal 78 (4) ini adalah jelas yaitu membebaskan seorang 

petugas penegak hukum dari tanggungjawab perbuatannya. 

Apakah perumusan ketentuan ini sudah tepat ? Bagaimana bila 

petugas ini melakukan kejahatan jabatan Pasal 418 KUHPid 

(menerima hadiah atau janji ... yang berhubungan dengan 

jabatannya ...)?

2.  Bagaimana pula dengan Pasal 28 dan Pasal 95 (1) ? Apakah 

semua undang-undang memerlukan jaminan seperti ini 

”(bahwa seseorang) tidak dapat dituntut baik secara perdata 

maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban dan wewenang 

(yang diberikan kepada orang tersebut) menurut Undang-

Undang” ? Bagaimana pula dengan Pasal 95 (!) – Apakah 

seorang Pelapor dan atau Saksi yang menurut UU TPPU harus 

melaksanakan suatu kewajiban hukum menurut undang-

undang, memang tidak terlindungi secara hukum di Indonesia, 

sehingga memerlukan jaminan ekstra ini ? Menurut saya, suatu 

ketidakpercayaan total terhadap hukum dan sistem peradilan 

kita ! 

E.  Tentang kewajiban ”Pejabat dan pegawai PPATK, 
penyidik, penuntut umum, atau (dan ?) hakim merahasiakan 
(identitas ?) Pihak Pelapor dan Pelapor ( Pasal 91 ayat 1 dan 
Pasal 93 ayat 1- lihat pula Bab III Pasal 11- 14).
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1.  Maksud Pasal 91 (1) ini jelas mewajibkan merahasiakan suatu 

hal yang diketahuinya, sehubungan dengan jabatan atau 

pekerjaannya. Dan dalam KUHP Pasal 322 dstnya, ”membuka 

rahasia yang wajib disimpannya ...” sudah merupakan tindak 

pidana. Pasal 11 s/d 14 mempertegas hal ini sebagai ”tindak 

pidana lain yang berkaitan dengan TPPU. Apakah sistemati 

penempatannya sudah benar? Perlukah dekat Bab IX 

Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi.

2. Selanjutnya Pasal 91(2) membuka pula kemungkinan menuntut 

ganti rugi ... Apakah ketentuan seperti ini perlu ? Bukankah hal 

ini memang hak dari setiap orang untuk menggugat melalui 

proses perdata, sesuatu perbuatan yang merugikannya dan 

bertentangan dengan undang-undang ? Apakah perlu juga 

”pembatasan” harus dilakukan melalui pengadilan ?

3.  Saran: 

3.1  Sebaiknya dberi penjelasan yang cukup tentang mengapa    

pasal-pasal ini dicantumkan untuk mencegah pendapat 

bahwa pasal-pasal ini berlebihan dan tidak perlu, sehingga 

menimbulkan multi-interpretasi.

3.2  Atau pasal-pasal ini dirumuskan kembali ?  

Penutup

Catatan-catatan di atas masih bersifat sementara dan hanya 

dimaksudkan sebagai pemicu diskusi.
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Jakarta, 19 Mei 2010  

Disampaikan dalam Rapat Dengar 

Pendapat Umum di DPR-RI
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BEBERAPA CATATAN TENTANG 
JUSTICE COLLABORATOR
DAN BENTUK PERLINDUNGANNYA

Pendahuluan

Catatan ini tidak merujuk kepada pengertian yang ada di Indonesia. 

Pemahaman yang saya pakai adalah sebagaimana yang saya kenal 

dari bahan pustaka Amerika Serikat (AS). Menurut saya sebagai 

perbandingan dan penyempurnaan tafsiran yang ada di Indonesia, 

cara ini lebih membantu. Terserah para ahli hukum Indonesia 

mempergunakannya sesuai dengan pemahaman masing-masing 

dan manfaatnya untuk kita. 

Justice Collaborator sebagai Konsep, menurut saya tidak 

dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) AS. Memang ada 

Whistleblower sebagai Konsep SPP yang kemudian dapat menjadi 

State Witness atau Crown Witness (di Indonesia diterjemahkan 

sebagai “Saksi Mahkota”). Dan juga ada National Crime Victimization 

Surveys yang mendorong adanya jabatan “victim advocate” di Kantor 

Kejaksaan AS dengan tugas membantu/ mendampingi para korban 

dalam menghadapai kasus mereka di Pengadilan. Ada juga Plea 

Bargaining, di mana Terdakwa (melalui Advokatnya) melakukan 

negosiasi dengan JPU untuk mendapatkan keringanan dakwaan 

dan hukuman.

Di bawah ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang 

beberapa konsep SPP itu, yang dikenal di AS. Tentu ini dibatasi oleh 
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bahan pustaka yang saya pelajari (dan pasti terbatas), sehingga bila 

ada bahan pustaka yang baru dari AS tentang justice collaborator 

saya senang bila diberitahu. 

Whistleblower (Wb)

Adapun Wb ini memang dipergunakan dalam SPP AS sebagai 

“informan” untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang sifatnya 

sangat tertutup, seperti dalam kasus-kasus organized crime (narcotics/

drugs – human trafficking –racketeering – dan terrorism).[Wb yang sangat 

terkenal beberapa tahun yang lalu adalah dalam Kasus Enron]. Memang 

sering dipergunakan undercover agents untuk “awal membongkar”, 

tetapi untuk mendapatkan seorang saksi yang dapat “diandalkan” 

dalam membuktikan perkara di Pengadilan, maka diusahakan 

adanya Wb.

Wb ini diminta untuk memberi informasi “orang dalam” yang 

rinci dengan bukti-bukti yang dapat dipertahankan di Pengadilan 

tentang segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan 

putusan Pengadilan sesuai dakwaan dan tuntutan JPU.

Karena itu Wb ini umumnya adalah “orang-dalam”, dia 

umumnya “terlibat” dalam kejahatan yang didakwakan, mungkin 

keterlibatannya hanya ringan: seperti SatPam/Sekuriti yang 

melihat dan mengenali tamu-tamu yang sering datang ke rumah 

seorang Pejabat-Terdakwa ataupun keterlibatannya serius: seperti 

Pegawai Keuangan Perusahaan yang mencatat dan membagikan/

mentransfer dana kepada Pejabat-Terdakwa. Mereka dinamakan 

Wb, apabila mereka secara sukarela mau “membuka tabir kejahatan” 
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di dalam organisasi di mana mereka bekerja.Kesukarelaan mereka 
adalah karena mereka merasa “terpanggil-secara-moral”. 

Adanya rasa tanggungjawab-moral ini sering dipakai oleh 
perusahaan-perusahaan besar untuk untuk membongkar pelang-
garan aturan perusahaan yang merugikan (seperti pencurian dalam 
pabrik atau insider trading atau pemberian hadiah kepada Pejabat).
Salah satu strategi adalah membuka “hot line” untuk melapor secara 
anonim.

Justice Collaborator (JC)

Dari bahan Indonesia yang pernah saya baca, yang dimaksud 
di sini adalah seorang “pelaku yang ko-operatif” dalam 
membantu penegak hukum “membongkar-tuntas” kejahatan 
yang dipersangkakan dan akan didakwakan kepadanya. Dengan 
pemahaman seperti ini, maka: a) sudah jelas ada suatu kejahatan, 
dan b) sudah ada seorang Tersangka-Pelaku.

Kalau begitu, maka si Tersangka-Pelaku adalah “hasil-penyidikan” 
dan bukan orang yang “terpanggil-secara-moral” untuk membantu 
dibongkarnya kejahatan. Tentu mereka mengharap ada “rasa-
terimakasih” sebagai imbalan kerja-sama mereka ini. Rasa terima 
kasih yang mereka harapkan tentunya berhubungan dengan 
keringanan dakwaan kejahatan dan tuntutan pidana kepada 
mereka.

Crown (State Witness) (CW)

CW dalam SPP AS adalah saksi-utama dari JPU. Dikatakan saksi-

utama karena kekuatan pembuktian dakwaan (dan tuntutan) JPU 
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untuk perkara yang diajukannya di Pengadilan, sangat tergantung 

pada keterangan saksi-utama ini. Karena itu dia dinamakan 

state witness. Di Inggris dipergunakan istilah crown witness dan 

di Belanda kroon getuige (ini karena keduanya adalah Kerajaan!). 

Saksi-utama ini belum tentu Pelaku, jadi Wb yang berasal dari 

luar organisasi (seorang yang melihat terjadinya penganiayaan di 

jalan atau pembunuhan di hutan) dapat menjadi Wb dan nantinya 

sekaligus CW. 

Saksi-mahkota yang dipahami di Indonesia adalah keliru,karena 

“mengadu-domba” dua orang pelaku yang melakukan suatu 

kejahatan bersama-sama. Disamping ini menyalahi “due process 

of law” (asas “non-self-incrimination”, juga bersifat tidak mendidik 

(“membodohkan”/ ”memalaskan”) Penjidik dan JPU, karena 

terutama mendasarkan dakwaannya pada keterangan Pelaku yang 

satu terhadap Pelaku lainnya, dengan “men-split” perkara yang 

seharusnya diajukan sebagai satu perkara ! 

Plea-bargaining (Pb) 

Pb harus dipahami dari adanya asas “diskresi JPU” (prosecutorial 

discretion) yang di Indonesia (hampir) tidak dikenal (ini berbeda 

dengan asas/hak oportunitas yang (hanya) ada pada Jaksa Agung 

Indonesia). Di AS,maka JPU punya diskresi yang luas dalam 

menjalankan tugas mereka, mereka menentukan apakah BAP yang 

telah lengkap akan diteruskan ke Pengadilan. Dari kasus-kasus 

yang akan diteruskan ke Pengadilan, sebagian besar diselesaikan 

dengan plea bargain (“menawar dakwaan dan putusan oleh Terdakwa”). 
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[Dua karangan yang terkenal dari tahun 1970-an adalah dari Frank 
W. Miller dan Wayne LaFave]. Pb dilakukan dengan suatu “guilty 
plea” dari Terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan 
dan/atau tuntututan pidana yang diperingan.Dengan proses ini 
Hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di Sidang (trial) dan 
segera dapat menjatuhkan pidana. Ini dianggap cost effective dan 
mengurangi beban kejaksaan dan pengadilan (murah dan cepat).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pb adalah a.l.: a) masalah 
pembuktian yang dirasa JPU kurang kuat; b) masalah saksi JPU 
yang dirasakan kurang meyakinkan; c) adanya kemungkinan 
diversi (pretrial diversion).Namun demikian Pb tidak ada dalam 
Konstitusi atau Undang-undang AS, semuanya didasarkan kepada 
kebiasaan (custom) dalam SPP AS.Kritik yang diajukan terhadap Pb 
adalah a.l. dianggap Terdakwa telah “beat the system” dan “tarnish 
the CJS process”. Usaha-usaha untuk menghilangkan Pb di negara 
bagian Alaska dan Hawaii serta menguranginya di Iowa, Arizona 
dan Delaware serta District of Columbia akhirnya gagal.

Kesimpulan:

1) Wb yang dilindungi adalah Wb yang terancam jiwanya 
atau badannya atau keluarganya, karena ia dimusuhi dan 
diancam oleh Tersangka/Terdakwa atau teman-teman (atau 
mungkin juga keluarga) Tersangka/Terdakwa. Perlindungan 
diperlukan karena identitas Wb diketahui oleh umum, karena 
a.l. menjadi Saksi atau oleh sebab lain. Selama Wb anonim 
(atau dirahasiakan identitasnya oleh Penegak Hukum) maka 
perlindungan tidak diperlukan. Korban yang menjadi Saksi 
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juga dengan alasan serupa perlu dilindungi. Karena itu, maka 
sebenarnya LPSK hanya perlu melindungi Korban yang 
jiwanya terancam karena diperlukan sebagai Saksi. Apalagi 
kalau Wb dan/atau Korbani menjadi state/crown witness – saksi 
utama yang kesaksiannya adalah fondasi dakwaan JPU [LPSK 
sebaiknya dipecah dua dengan jelas : a) tugas melindungi Saksi, 
termasuk Korban yang menjadi Saksi dan terancam jiwanya; 
dan b) tugas mendampingi Saksi – yang tidak terancam - agar 
mau bersaksi dengan berani dan jujur ! ]. 

2) JC harus dibedakan dengan Wb, karena JC adalah Tersangka/ 
Terdakwa yang membuka “rahasia/tabir kasus kejahatan” 
(seperti Wb), tetapi bukan karena alasan “terpanggil-moral”, 
namun dengan harapan akan memperoleh “imbalan” dari JPU 
(keringanan dakwaan dan/atau tuntutan pidana). Seberapa 
besar wewenang JPU memberi “imbalan” : “keringanan” itu 
harus jelas dari pemahaman kita ada tidaknya “prosecutorial 
discretion” di Indonesia (yang beda dari hak oportunitas 
monopoli JA) ataukah memang “tugas JPU di Indonesia” hanya 
sebagai kurir pembawa BAP Penyidik yang telah disetujuinya). 
Perlu tidaknya hal ini dilakukan tertulis (UU, PP, SK) tergantung 
kepada kepercayaan kita kepada instansi penegak hukum 
(kepolisian dan kejaksaan serta KPK) dan pengadilan (PN-PT-
MA) kita.Percaya bahwa mereka tidak saja punya integritas 
tetapi juga intelektualitas dalam membedakan kasus.

3) Apakah JC perlu atau harus dilindungi ? Tentu hanya kalau 
JC ini nanti akan jadi state/crown witness dan jiwa/badannya 
memang terancam secara nyata.

14 Mei 2013
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TAMBAHAN CATATAN UNTUK 
CLE-KPK TENTANG JUSTICE 
COLLABORATOR

1) Negosiasi dengan Saksi-Pelaku yang Bekerjasama (JC) - 

Apakah hal seperti ini dimungkinkan oleh hukum Indonesia, 

tergantung pada pengakuan hukum kita kepada adanya 

“prosecutorial discretion”.

2) Maraknya permintaan untuk ditetapkan menjadi JC, setelah 

Pelaku menjadi narapidana – Negosiasi dengan seorang 

calon-JC hanya dapat dilakukan sebelum jatuhnya putusan 

Pengadilan Negeri – sebaiknya sebelum JPU membaca Surat 

Dakwaan. Berarti setelah BAP Penyidik disetujui oleh JPU dan 

kepada JPU diberi kesempatan untuk melakukan “penyidikan 

lanjutan” (?), dan bila ada kesepakatan, maka JPU bersama 

dengan Penyidik Kepolisian “membongkar lebih lanjut kasus 

tsb” 

3) Peran JC belum mendapat tempat semestinya di peraturan 

Indonesia – Apakah memang perlu dengan peraturan ? 

Tidakkah ini dapat dilakukan dahulu berdasarkan kesepakatan 

bersama Pimpinan Kepolisian-Pimpinan Kejaksaan-Pimpinan 

KPK ?
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4) JC medapat “penghargaan” berupa keringanan tuntutan 

hukuman-remisi tambahan-perlindungan (fisik, psikis dan 

hukum) - dan penanganan khusus (pemisahan sel) – Janganlah 

menamakan ini “penghargaan”, sebaiknya “imbalan” – karena 

JC member bantuan ini bukan atas dasar “terpanggil-secara-

moral”!

5) Orang yang membantu mengungkap kejahatan, apakah 

Pelapor-biasa atau Saksi-Pelapor, terkena “serangan-balik” 

(pencemaran nama-baik) dari yang kejahatannya diungkap 

– Ini adalah ulah dan strategi dari Advokat Tersangka – 

diharapkan alat penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan) adalah 

petugas yang cerdas (tidak tertipu) dan berintegritas (tidak 

sudi “disuap”) ! 

Jakarta, 14 Mei 2013
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