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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat

menyelesaikan penulisan buku bertema “Dinamika Perkembangan

Hukum di Indonesia” sesuai dengan target waktu. Buku ini ditulis guna

menambah wawasan mengenai ilmu dan pengetahuan dalam

Perkembangan Hukum yang telah banyak terjadi di negara Indonesia.

Penulis berusaha menyajikan berbagai materi yang dianggap penting

untuk para pembaca, yang menyangkut dinamika hukum di Indonesia

dengan segala permasalahan, kasus dan pemecahannya.

Hukum bagi masyarakat adalah hal penting untuk menghadirkan

keteraturan dan keharmonisan. Sebagai negara hukum, tentu penegakan

hukum tidak boleh ditinggalkan. Di berbagai aspek, kehadiran hukum

selalu dibutuhkan. Hukum hadir untuk mengantisipasi penyelesaian dan

pencegahan berbagai masalah dan kendala mungkin muncul di tengah

masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, juga keteraturan

lain. Buku ini menyajikan aneka kasus secara luas, mulai dari paradigma

masyarakat terhadap hukum, upaya penegakan hukum dan berbagai

bidang, hingga perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan segala

kasusnya. Diharapkan, ragam studi kasus dan analisis yang disajikan

dapat bermanfaat untuk membuka wawasan semua pembaca terkait

dinamika era kini kasus-kasus hukum dengan penegakannya sehingga

didapat gambaran tentang pentingnya supremasi hukum dalam

masyarakat di Indonesia.
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Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat

menyelesaikan hasil tugas ini dengan tepat. Kami menyadari, tulisan ini

masih jauh dari kata sempurna. oleh karna itu, kritik dan saran yang

membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan dari jurnal atau

artikel ini.

Surakarta, 4 Juli 2022

Editor
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Permasalahan Tindak Kekerasan Seksual
kepada Anak sebagai Korban Tindak
Pidana Pemerkosaan di Indonesia

~oleh: Alvin Surya Sadewa
Alfinsurya152@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual saat ini sedang marak terjadi di dalam

lingkungan sosial, keluarga serta juga di lingkungan pendidikan.

Kekerasan seksual yaitu merupakan tindakan atau perbuatan kejahatan

berupa penghinaan serta melakukan penyerangan tubuh terutama

kepada korbannya perempuan yang menimbulkan kesengsaraan dan

penderitaan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual sendiri

dilakukan karena hasrat nafsu seksual dengan cara memaksa kepada

korban ketika ada kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan

tersebut. Hal tersebut sangat di sayangkan karena rata- rata tindakan

kekerasan seksual dilakukan di dalam lingkungan kelurga maupun

lingkungan sekolah yang mana seharusnya keluarga maupun pendidikan

merupakan tempat yang nyaman untuk memperoleh kasih sayang dan

lindungan serta ilmu tetapi yang di dapat oleh seseorang tersebut yaitu

rasa sengsara serta trauma.

Kata Kunci: Kekerasa, Seksual, keluarga.
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan atau merupakan

karunia Tuhan yang maha esa yang selayaknya harus kita jaga dan rawat

dengan sebaik mungkin. Khususnya bagi mereka yang menginginkan

untuk mepunyai keturunan, karena tidak semua orang bisa beruntung

mempunyai keturunan. selain itu anak juga merupakan bagian dari

generasi muda penerus bangsa, harapan keluarga dan buah hati dari

sebuah keluarga. Setiap anak mempunyai hak asasi sejak lahir seperti

halnya pada orang dewasa yaitu berupa hak setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, hak tumbuh , hak berkembang serta hak untuk

mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Namun perlindungan

pada anak sampai saat ini masih di kesampingkan. Berdasarkan

beberapa berita dari televisi maupun surat kabar bahwasannya

menunjukkan permasalahan mengenai kasus kekerasan seksual

terhadap anak masih sering terjadi di tengah-tengah kita semua. Bahkan

kekerasan seksual sering terjadi yang korbannya merupakan anak di

bawah umur serta tindakan kekerasan seksual sering terjadi di

lingkungan kelurga serta lingkungan sekolah. Hal ini menjadi isu penting

yang harus di tegakkan keadilannya, pasalnya korban kasus tindakan

kekerasan seksual tersebut tidak terjadi hanya satu atau dua kali saja

tetapi sering terjadi di indonesia.

Namun kini, secara perlahan satu persatu kasus kekerasan seksual

mulai muncul kepermukaan publik, baik melalui medsos ataupun

mengadunnya ke pihak kepolisian setempat. Rasa kekhawatiran, geram

serta miris dirasakan kala mengetahui kasus tindakan kekerasan seksual

tersebut. Tak jarang banyak mahasiswa yang melakukan aksi ataupun
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reaksi publik yang menentang keras tindak pelecehan seksual tersebut.

Akan tetapi aksi tersebut masih belum berhasil karena masih di anggap

lemah sebab di rasa penanganan kasus kekerasan seksual kurang tegas

serta tidak adanya perlindungan yang di berikan kepada korban

sehingga korban rata-rata memilih untuk diam.

Pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual biasanya

melakukan tindakan tersebut karena adanya keinginan serta adanya

kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual

tersebut terhadap korban. Korban dari tindak pelecehan seksual rata-

rata adalah kaum perempuan serta pelaku tindak kejahatan pelecehan

seksual adalah laki-laki dewasa, hal terebut terjadi karena kaum laki-laki

sering menganggap perempuan sebagai orang yang lemah serta sebagai

tempat pelampiasan hasratnya untuk melakukan tindakan pelecehan

seksual.

Korban dari Tindakan pelecehan seksual biasanya memiliki

dampak seperti mengakibatkan luka fisik yang berupa lebam, mengalami

depresi, cacat serta trauma sehingga korban lebih sering untuk

mengasingkan diri dari lingkungan nya serta keluarganya. Korban

biasanya juga mengalami perasaan cemas yang berlebihan, mual serta

penyakit menular seksual.

RumusanMasalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, berupa;

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum kekerasan seksual?

2. Apa yang menyebabkan faktor terjadinya tindak kejahatan

kekerasan seksual?

3. Apa saja jenis-jenis kekerasan seksual yang sering terjadi ?
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4. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi

korban tindak pidana kekerasan seksual ?

Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian

artikel ini adalah;

1. Untuk mengetahui maksud dari kekerasan seksual.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan

kekerasan seksual.

3. Untuk mengetahui jenis-jenis tindakan kekerasan seksual

4. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap

anak yg menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

5. Supaya mengurangi kasus kekerasan seksual khususnya terhadap

anak di bawah umur maupun yang beranjak dewasa.

II. PEMBAHASAN

Definisi Kekerasan Seksual

Maksud dari kekerasan adalah digunakan untuk menggambarkan

perilaku, baik yang terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang

bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai

oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Dalam UU No. 26 tahun

2000 menjelaskan bahwa tentang pengadilan hak asasi manusia,

kekerasan seksual disebutkan sebagai perbuatan yang setara dengan

perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa dan sterilisasi.

Dengan adanya UU No. 26 tahun 2000 tersebut di harapkan mampu

melindungi hak asasi manusia khususnya yaitu kepada perempuan

korban kasus kekerasan seksual. Selain dengan adanya UU tersebut di

harapkan dapat menjadi dasar penegakan kepastian hukum serta
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menciptakan keadilan dan rasa aman untuk masyarakat sehingga kasus

kekerasan seksual sendiri tidak kembali terjadi di indonesia.

Tindak Kekerasan seksual secara umum, yaitu berupa perilaku

atau perbuatan melecehkan, merendahkan dan menyerang tubuh serta

memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara

tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki untuk

berhubungan seksual yang dapat berakibat penderitaan fisik maupun

psikis serta dapat menganggu menganggu kesehatan reproduksi dari

korban tindak kejahatan kekerasan sektual serta dapat menghilangkan

kesempatan korban untuk melanjukan pendidikannya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual

Faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan

kekerasan yaitu :

Faktor pengaruh lingkungan biasanya faktor lingkungan sangat

mempenggaruhi pembentukan serta pengembangan karakter pelaku.

Apabila lingkungan atau pergaualan pelaku yang buruk maka akan

mempengaruhi perilaku dari pelaku tindak kekerasan seksual.

Faktor dari keluarga biasanya pelaku pernah melihat kejadian

kekerasan seksual terhadap anggota keluarganya saat masih kecil

sehingga waktu pelaku tumbuh dewasa pelaku meniru atau melakukan

tindakan kekerasan seksual ketika memiliki kesempatan untuk

melakukan nya.

Faktor penyalahgunnaan kekuasan misalnya pelaku merupakan

atasan korban sehingga ketika memiliki kesempatan pelaku melakukan

kekerasan seksual kepada korban dengan menggunakan kekuasaannya

serta memberi ancaman untuk memaksa korban. Misalnya asisten
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pembantu rumah tangga yang di paksa untuk bersetubuh dengan

majikannya, biasanya korban memilih untuk diam karena takut akan

kehilangan pekerjaannya.

Faktor psikologis dari pelaku biasanya kondisi psikologis di

pengaruhi oleh hasrat untuk melakukan seksual atau meiliki kondisi

seks yg berlebihan, sehingga pelaku biasanya tidak dapat menggontrol

hasrat seksual nya yang baik sehingga apabila terdapat kesempatan

untuk melakukan tindakan menyimpang tersebut pelaku akan

melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Selain itu biasanya

pelaku tidak bisa melakukan atau kurang dalam melakukan hasrat

seksual nya terhadap pasangannya sehingga pelaku melakukan tindakan

kekerasan seksual untuk menyalurkan hasratnya.

Faktor seringnya menonton vidio dewasa atau vidio porno.

Dengan ketergantungan atau sering menonton vidio tersebut maka

pelaku biasanya menjadi mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan

seks, sehingga pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual.

Faktor pengaruh dari perubahan budaya yang semakin tidak

menghargai cara atau etika berpakaian yang baik atau tidak menutup

aurat. Hal tersebut menyebabkan dapat memancing ataupun

merangsang pelaku atau pihak lain untuk berbuat senonoh terhadap

korban.

Faktor pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan sehingga

mereka tidak bisa lagi membedakan antara apa yang harus boleh

dilakukan maupun yang dilarang dalam hubungan mereka.

Adapun jenis-jenis dari tindakan kekerasan seksual yaitu :
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Pemerkosaan adalah tindakan penyerangan atau memaksa untuk

melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban.

Pemerkosaan sendiri dilakukan dengan cara ancaman kekerasan fisik

terhadap korban ,tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan.

Perkosaan sendiri menurut pasal 285 KUHP adalah barang siapa dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan

perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun. Dari bunyi pasal

tersebut bisa diartikan bahwa unsur dari tindakan perkosaan sendiri

yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan

hubungan intim dengan wanita yang bukan muhrimnya atau di luar

nikah, Korbannya adalah wanita.

Pemaksaan perkawinan dapat di katakan sebagai tindak

kekerasan seksual karena di mana dalam melakukan suatu pernikahan

pihak wanita merasa di paksa oleh keluarganya, sehingga mau tidak mau

pihak wanita harus menikah dengan laki-laki yang tidak di cintai nya

serta dalam melakukan hubungan seksual pihak wanita melakukan itu

dengan adanya rasa terpaksa. Serta biasanya pihak laki-laki menaruh

dendam ataupun benci kepada wanita tersebut sehingga untuk

membalaskan dendamnya yaitu dengan menikahinya.

Perdangangan orang untuk tujuan seksual yaitu berupa suatu

tindakan menampung,mencari serta mengirim seseorang wanita dengan

cara melakukan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan dan

penipuan untuk tujuan prostitusi di mana pelaku akan mendapatkan

keuntungan.

Prostitusi paksa yaitu berupa situasi pihak wanita mengalami

ancaman, kekerasan untuk menjadi pekerja seks dimana dalam kondisi
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tersebut wanita melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan

mahrumnya serta mau melakukan hubungan seksual bukan atas

keingginanya tetapi karena di paksa atau di ancam sehingga korban

merasa ketakutan. Dalam pasal 506 KHUP berbunyi barang siapa sebagai

mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, di ancam

pidana kurunganpaling lama satu tahun. Dalam ketentuan kasus

prostitusi yang terdaoat di KUHP sendiri tidak ada pasal yang menjerat

untuk pengguna prostitusi atau pun psk, dalam KUHP hanya mengatur

perihal orang-orang yang menyediakan prostitusi atau di sebut mucikari.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 296 jo.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana

kekerasan seksual

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual

biasanya mengalami rasa trauma yang mendalam. Selain rasa trauma

biasanya korban mengalami dampak psikologis, fisik serta dampak sosial.

Dampak psikologis serta dampak fisik yang dialami oleh korban tindak

pidana kekerasan seksual yaitu korban mengalami rasa ketakutan

karena apa yang mereka alami belum pernah ia dengar maupun ia lihat.

Biasanya korban mengalami kehilangan rasa percaya diri, takut yg

berlebihan, merasa minder, menjauhi keramaian, serta memiliki rasa

benci terhadap terhadap lawan jenis khususnya kaum laki-laki. Biasanya

korban dari tindak kejahatan kekerasan seksual akan lebih merasa

tertekan apabila banyak orang yang mengetahui kejadian atas yang

menimpa korban. Biasanya korban yang merasa tertekan akan lebih

suka untuk menggurung diri serta tidak mau di ganggu oleh siapapun

dan susah untuk makan maupun minum.
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oleh karena itu untuk mengatasi atau meminimalisir atas

terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak maka aparat penegak

hukum serta lembaga sosial dan masyarakat yaitu harus saling

bersinergi serta lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap kasus

kekerasan seksual. Tindakan yang di maksud di sini adalah melakukan

upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif. Upaya

preventif sendiri dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi

berkaitan dengan pendidika, pembinaan, dan penyadaran terhadap

masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindakan kekerasan

seksual terhadap anak. Sedangkan upaya represif yaitu dilakukan

dengan cara upaya yang di lakukan dalam rangka menunjukkan

bagaimana pemberantasan terhadap tindak kejahatan yang terjadi

melalui dengan di wujudkan melalui hukum pidana.

Selain itu korban dari tindak kejahatan kekerasan seksual berhak

mendapatkan perlindungan hukum rehabilitasi dari pemerintah baik

secara fisik maupun secara mental. Selain itu privasinya harus wajib di

lindungi supaya korban tidak merasa tertekan, keselamatan korban juga

sebagai saksi menjadi tanggung jawab pemerintah dan korban dari

kejahatan kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan

perkembangan perkara yang sedang dihadapi oleh korban. Termasuk di

beri tau apabila pelaku sudah tertangkap maupun di hukum berapa

tahun atau sudah terbebas dari masa hukumannya atau belum. Apabila

pelaku tidak dapat di proses secara hukum karena kurang nya bukti,

korban wajib diberikan perlindungan agar menghindari apabila pelaku

melakukan perbuatan untuk balas dendam.
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa Kekerasan seksual, dapat dilakukan oleh siapa pun

termasuk orang terdekat, orang yang kekuasannya lebih tinggi dari

korban, anggota keluarga serta orang lain yang tidak di kenalinya sama

sekali. Namun dalam kasus kekerasan seksual pelaku yang dominan

melakukan kekerasan seksual biasanya adalah kaum laki-laki. Dan yang

sering menjadi korban dari tindak kekerasan seksual adalah kaum

perempuan, hal tersebut sering terjadi karena kaum perempuan sering

di anggap lemah oleh kaum laki-laki sehingga kaum laki-laki sering

untuk melampiaskan hasart nafsunya oleh kaum perempuan. Selain itu

faktor pendorong dari kekerasan seksual sendiri bisa di akibatkan oleh

pelaku maupun korban. Dari pelaku sendiri biasanya di akibatkan

karena faktor penyalahgunaan kekuasaan, faktor keseringan menonton

vidio porno serta faktor psikologis dari pelaku yang di sebabkan pelaku

memiliki kondisi seks yang berlebihan. Kemudian faktor pendorong yang

di sebabkan oleh korban yaitu faktor dari pengaruh perubahan budaya

sehingga korban sering menggunakan pakaian yang terbuka sehingga

dapat memancing pelaku untuk berbuat tidak senonoh dengan korban

serta faktor pergaulan yang bebas dari korban yang tidak bisa

membedakan antara yang harus di perbolehkan maupun tidak dalam

hubungan antara laki-laki maupun perempuan.

Ada banyak faktor – faktor penyebab terkadinya kekerasan

seksual yaitu berupa faktor pengaruh lingkungan di sekitarnya, faktor

dari keluarga yang biasanya pelaku pernah melihat kejadian kekerasan

seksual terhadap anggota keluarganya, faktor penyalahguanaan

kekuasaan, faktor psikologis dari pelaku, faktor sering menonton vidio
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porno, faktor pengaruh dari perubahan budaya, faktor pergaulan bebas

antara laki-laki dan wanita. Kekerasan seksual adalah seseorang yang

melakukan penyerangan, memaksa, menghina kepada seorang wanita

yang bertujuan untuk melakukan persetubuhan atau melampiaskan

nafsunya.

Adapun jenis-jenis dari tindak kekerasan seksual yaitu berupa

pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk

tujuan seksual, prostitusi paksa Di mana jenis-jenis kekerasan di atas

sudah memiliki peraturan yang mengikat yang bersifat memaksa, dan

apabila dilakukan maka akan dipidana dengan berat. Jadi, hukum sudah

mengatur sedemikian rupa, agar pelaku tindak pidana tidak bisa hidup

dengan tenang, apabila seseorang tersebut sudah melanggar ketentuan

yang ada.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak

kejahatan kekerasan seksual adalah mengatasi atau meminimalisir atas

terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak maka aparat penegak

hukum serta lembaga sosial dan masyarakat yaitu harus saling

bersinergi serta lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap kasus

kekerasan seksual. Tindakan yang di maksud di sini adalah melakukan

upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif. Upaya

preventif sendiri dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi

berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran terhadap

masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindakan kekerasan

seksual terhadap anak. Sedangkan upaya represif yaitu dilakukan

dengan cara upaya yang di lakukan dalam rangka menunjukkan

bagaimana pemberantasan terhadap tindak kejahatan yang terjadi

melalui dengan di wujudkan melalui hukum pidana. Selain itu korban
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dari tindak kejahatan kekerasan seksual berhak mendapatkan

perlindungan hukum rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik

maupun secara mental. Selain itu privasinya harus wajib di lindungi

supaya korban tidak merasa tertekan, keselamatan korban juga sebagai

saksi menjadi tanggung jawab pemerintah dan korban dari kejahatan

kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perkembangan

perkara yang sedang dihadapi oleh korban.

Saran

Dari penjelasan yang telah di sampaikan di atas maka dapat

ditemukan saran, bahwa:

Terhadap para pihak terutama kepada pihak kepolisian, lembaga

sosial yang menyangkut perlindungan anak serta komponen masyarakat

di harapkan saling bersinergi maupun berkolerasi bersama- sama untuk

dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan

seksual terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga dapat

menggurangi angka terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual.

Selain itu kekerasan seksual dapat dihindari dengan banyak cara

yaitu mengindari pergaulan bebas antara kaum perempuan dan kaum

laki-laki, ketika sedang keluar kemanapun sebaiknya menggunakan

pakaian yang lebih tertutup supaya tidak menggoda pelaku atau kaum

laki-laki yang melihatnya, serta menghindari vidio porno karena vidio

porno dapat mempengaruhi psikologis dari pelaku karena dengan

menonton vidio porno pelaku menjadi mempunyai hasrat untuk

melakukan hubungan seksual.
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Tindak pidana Kekerasan seksual seharusnya memang menjadi

tindak pidana yang dinilai penting. karena, seharusnya dengan adanya

hukum mengenai Kekerasan seksual kasusnya bisa dikurangi di dalam

masyarakat. Karena tujuan di bentuknya peraturan, adalah agar

seseorang tidak melakukan apa yang di larang oleh hukum.

Serta pemerintah juga harus melakukan upaya yaitu upaya

dengan memberikan sarana dan prasarana terhadap korban kekerasan

seksual. Dengan begitu korban kekerasan seksual bisa melanjutkan

kehidupannya di masa mendatang.
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ABSTRAK

Dalam suatu perbuatan pidana yang tidak mentaati adanya hukum
dalam keadaan darurat atau terpaksa dimana diluar kehendak pembela
diri, untuk mempertahankan dan melindungi dirinya maupun untuk
melindungi orang lain, hartanya, kehormatannya dikarena adanya suatu
serangan atau ancaman serangan yang mengintai disebut dengan
pembelaan diri/ pembelaan terpaksa. Didalam Undang- Undang suatu
perbuatan yang melanggar ataupun melawan hukum yang dimana dapat
dikenakan sanksi disebut dengan tindak pidana, tetapi tidak semua
perbuatan yang melanggar dari ketentuan Undang- undang dapat
dipidana. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Bab III
KUHP berisi tentang adanya alasan penghapusan pidana. Seseorang yang
melakukan pembelaan diri karena menjadi korban tindak pidana
pembegalan dalam keadaan mendesak yang dapat mengancam
nyawanya melakukan perbuatan pembelaan tidak dipidana. Penulisan
ini dibuat dengan maksud dan tujuan agar pembaca artikel ini lebih
berhati- hati mengenai suatu suatu perbuatan yang berkaitan dengan
kejahatan begal yang dimana dalam hal ini berkaitan dengan suatu
perbuatan yang digolongkan sebagai kehendak dari pembelaan diri jik
terjadi kejahatan begal dan upaya yang dapat dilakukan jika kita menjadi
korban dalam kejahatan begal untuk melakukan pembelaan diri.
Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analisis. Sumber yang digunakan
dari bahan penulisan ini berasal dari buku, artikel, jurnal serta internet
yang berkaitan dengan permasalahan kejahatan begal. Bahwa dalam
Pengaturan Pembelaan Diri yang tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) dan
(2) Bab III KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (1)
Dihapuskannya pidana, bila seseorang yang telah melakukan perbuatan
pembelaan terpaksa ataupun melakukan pembelaan diri untuk diri
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sendiri maupun untuk orang lain, demi kehormatan kesusilaan atau
untuk harta benda sendiri maupun orang lain, dikarena adanya suatu
serangan atau ancaman serangan yang mengintai disebut dengan
pembelaan diri/ pembelaan terpaksa. (2) Dihapuskan pidana, dalam
melakukan pembelaan diri diwaktu darurat yang dilakukan dengan
melampauiai batas yang ditetapkan, yang dimana dilakukan secara
langsung karena adanya serangan keguncangan jiwa untuk diri sendiri.

Kata Kunci: Kejahatan Begal, Pembelaan Terpaksa/Darurat,
Perlindungan.

ABSTRACT

In a criminal act that does not obey the law in an emergency or is
forced where it is outside the will of the self-defense, to defend and protect
himself or to protect other people, his property, his honor due to an attack
or threat of attack that lurks is called self-defense / forced defense. In the
law, an act that violates or violates the law which can be subject to
sanctions is called a criminal act, but not all acts that violate the provisions
of the law can be punished. As stated in Article 49 Paragraph (1) and (2)
Chapter III of the Criminal Code contains the reasons for the abolition of
the crime. A person who defends himself because he is a victim of a
criminal act of robbery in an urgent situation that can threaten his life by
doing an act of defense is not punished. This writing is made with the
intent and purpose that the readers of this article are more careful about
an act related to the crime of robbery which in this case is related to an act
that is classified as a will of self-defense in the event of a robbery crime and
the efforts that can be made if we become victims in the crime of robbery in
self-defense. The writing of this article is descriptive analysis. The sources
used for this writing material come from books, articles, journals and the
internet related to the problem of robbery. Whereas in the Self-Defense
Arrangements as contained in Article 49 Paragraph (1) and (2) Chapter III
of the Criminal Code "Book of Criminal Law" (1) the abolition of a crime, if
a person who has committed an act of self-defense is forced to or defends
himself for himself. or for other people, for the sake of decency or for one's
own property or for others, because of an attack or threat of attack that is
lurking is called self-defense/forced defence. (2) The punishment for self-
defense during an emergency is abolished by exceeding the stipulated limit,
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which is carried out directly because of an attack of mental shock for
oneself.

Keywords: Crime of Robbery, Forced/Emergency Defense, Protection

I. PENDAHULUAN

Kejahatan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku dalam

suatu perkumpulan dengan suatu agenda untuk mengambil sesuatu

barang yang merupakan milik orang lain yang dilaksanakan pada malam

hari dengan cara mengancam ataupun menggunakan senjata tajam

hingga melukai korbanya agar tidak dapat melakukan perlawanan

disebut tindak pidana begal. Yang biasanya pelaku merencanakan

terlebih dahulu kejahatan yang dilakukan. Target dari pelaku biasanya

seseorang yang berkendara sendiri terutama seorang perempuan. Tidak

jarang pelaku segan-segan membunuh korbanya agar menghilangkan

jejak kejahatannya. Tindak pidana begal merupakan bagian dari

kejahatan yang termuat dalam pada pasal 365 bab tentang pemerasan

dan pengancaman buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP.

Namun dalam lapangan tidak semua korban hanya berdiam diri

untuk dirampas harta bendanya. dalam melakukan perlawanan terdapat

beberapa korban membela diri atau melawan pelau begal. Korban yang

merasa terancam keselamatan dirinya tidak segan melakukan

pembelaan diri terhadap pelaku begal, sehingga pelaku begal mengalami

luka ataupun kekalahan akibat perlawanan atau pembelaan diri tersebut,

bahkan hingga mengalami kematian. Pembelaan diri yang dilakukan oleh

korban termasuk dalam bagian dari tindak pidana. Suatu perbuatan yang

dihapuskannya suatu hukuman terhadap diri koban yang dalam hal ini
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sebagai pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan luka-luka hingga

kematian.

Dari kejahatan tersebut, respon dari para korban pun bermacam-

macam, ada yang pasrah dengan keadaan, sehingga menyerahkan

hartanya, ada pula yang mempertahankan hartanya tak perduli dengan

resiko yang akan diterima, dan tak sedikit korban yang berontak

melawan pelaku kejahatan demi mempertahankan harta, kehormatan

dan yang lebih penting adalah jiwanya. Perlindungan diri inilah yang

tidak semua masyarakat faham tentang batasan-batasannya. Sehingga

tidak sedikit korban dari pembegalan yang malah menjadi tersangka

karena mempertahankan keselamatan diri, harta dan jiwanya.

Masyarakat akan cendrung menyalahkan penegak hukum atas vonis

yang mereka anggap keliru. Masyarakat akan cendrung mengucilkan

aturan hukum atas putusan-putusan yang mereka anggap tidak adil,

karena tidak masuk nalar dan pemahaman mereka

Pembuktian yang dilaukan oleh korban yang telah melakukan

upaya membela diri hanya bisa dibuktikan dalam pemeriksaan yang

dilakukan dalam putusan pengadilan, yang dimana dalam pemeriksaan

tersebut hanya berdasarkan alat bukti yang ada ditempat kejadian (TKP),

mendengarkan dari keterangan dari saksi- saksi yang ada ditempat

kejadian, sehingga hakim baru bisa dapat mepertimbangkan penjatuhan

hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa, yang dimana pelaku

hanya bisa mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan

pidana. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, maka

Penulisan ini dibuat dengan maksud dan tujuan agar pembaca artikel ini

lebih berhati- hati mengenai suatu suatu perbuatan yang berkaitan

dengan kejahatan begal yang dimana dalam hal ini berkaitan dengan
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suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kehendak dari pembelaan

diri jik terjadi kejahatan begal dan upaya yang dapat dilakukan jika kita

menjadi korban dalam kejahatan begal untuk melakukan pembelaan diri.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analitis. Dimana dengan

metode deskriptif analitis metode dengan memecahkan suatu

permasalahan dengan cara deskripsi suatu masalah, memvisualkan,

memperinci, dan analisis dari suatu permasalahan dengan sudut

pandang darii penulis. Data yang digunakan sebagai bahan hukum

sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal, dokumen-dokumen, serta

internet yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik yang digunakan

dalam pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mendeskripsikan

dengan mempelajari bahan dari kepustakaan serta mengutip dari buku-

buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk

memperoleh hasil.

II. PEMBAHASAN

A. Kejahatan Begal

Dalam KUHP tidak ditemukan penjabaran yang berkaitan dengan

kejahatan begal, walaupun KUHP tidak mengenal suatu interpretasi,

tetapi faktanya dilapangan suatu interpretasi dikenal untuk dapat

meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Untuk mencari definisi

begal maka dilakukan suatu interpretasi dengan cara memperluas

definisi begal. Kejahatan begal bisa dimasukan kedalam suatu tindak

pidana yang berkaitan dengan kejahatan harta benda sebagaimana

termaktub dalam buku II KUHP, pasal yang berkaitan dengan
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kejahatan begal adalah pasal 365 KUHP dimana definisi dari begal

diperluas dengan suatu interpretasi. Diancam dengan pidana penjara

paling lama sebilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinan

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai

barang yang dicuri” yang termaktub Pasal 365 ayat 1 KUHP. Karena

kejahatan begal tujuan utamanya adalah merampas harta berharga

korban dan biasanya didahului dengan kejahatan, disertai dengan

ancamandan diikuti dengan tindak kekerasan. Bahkan pelaku

kejahatan begal tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa

korban dengan cara membunuh dengan senjata tajam atau senjata

api rakitan apabila kondisinya terdesak.

B. Tindak Pidana yang di Kategorikan Sebagai Upaya Pembelaan

Darurat

Bahwa dalam Pengaturan Pembelaan Diri yang tertuang dalam

Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Bab III KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana” diatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” yang berisi :

(1) Dihapuskannya pidana, bila seseorang yang telah melakukan

perbuatan pembelaan terpaksa ataupun melakukan pembelaan diri

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, demi kehormatan

kesusilaan atau untuk harta benda sendiri maupun orang lain, dikarena

adanya suatu serangan atau ancaman serangan yang mengintai disebut

dengan pembelaan diri/ pembelaan terpaksa.

(2) Dihapuskan pidana, dalam melakukan pembelaan diri diwaktu

darurat yang dilakukan dengan melampauiai batas yang ditetapkan,
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yang dimana dilakukan secara langsung karena adanya ancaman

serangan keguncangan jiwa untuk diri sendiri.

Dalam Pengaturan Pembelaan Diri yang tertuang dalam Pasal 49

Ayat (1) dan (2) Bab III KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

diatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat”dimana pasal ini

mengatur tentang alasan pemaaf yakni dikarenakan perbuatan

membela diri dalam keadaan yang mendesak/ darurat bukan termasuk

ke dalam perbuatan yang tidak mentaati adanya hukum. Seorang

pakar hukum yang bernama R. Soesilo memberikan tanggapan bahwa

agar seseorang dapat mengatakan bahwa dirinya beradadalam keadaan

“pembelaan darurat” dan bebas dari ancaman hukuman maka harus

memenuhi tiga persyaratan, antara lain (R. Soesilo, 1993);

1. Syarat pertama adalah bahwa perbuatan yang dilakukan

harus sesuai dengan batasan saat melaukan pembelaan diri untuk

dilakukan dalam mempertahankan diri (membela diri) dari

serangan hanya untuk menghentikan serangan. Dalam mempertahankan

diri atau membela diri dalam keadaan darurat dipandang sangat

perlu, sehingga tidak ada jalan keluar selain pembelaan diri

tersebut. Tetapi yang diperhatikan dalam melakukan pembelaan diri

hanya untuk menghentikan serangan yang dimana antara pembelaan

diri dengan serangan harus sama. Dimana dalam mekukan pembelaan

tidak boleh melukai ataupun membunuh.

2. Syarat kedua adalah bahwa perbuatan itu harus dilakukan

jika mengenai diri kita, orang lain, kehormatan kesusilaan, barang

kepunyaan diri sendiri dan atau kepunyaan orang lain.

3. Dan syarat selanjutnya adalah bahwa diharuskan adanya

pembelaan diri yang melawan hak dan dapat mengancam si pembela.
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4. Terdapat yarat-syarat di atas yang merupakan alasan

penghapusannya pidana yang dapat dibuktikan, maka seorang hakim

dapat memberikan putusan ataupun vonis yang melepaskan si

terdakwa dari berbagai tuntutan hukum (ontslag van alle

rechtsvervolging), dan bukan putusan bebas (vrijspraak). Maka

seorang hakim lah yang bertugas untuk menguji dan

mengeluarkan putusan hal tersebut, dan aparat kepolisian hanya

mengumpulkan bahan-bahan yang kemudian diajukan kepada seorang

hakim(Marsudi Utayo,2013).

C. Upaya Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Upaya

Pembelaan Darurat

Pembelaan yang dilakukan pada saat dalam keaadaan terpaksa

ataupun darurat disebut dengan Noodweer. Terdapat Pengaturan

Pembelaan Diri yang tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Bab III

KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” berisi :

(1) Dihapuskannya pidana, bila seseorang yang telah melakukan

perbuatan pembelaan terpaksa ataupun melakukan pembelaan diri

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, demi kehormatan

kesusilaan atau untuk harta benda sendiri maupun orang lain, dikarena

adanya suatu serangan atau ancaman serangan yang mengintai disebut

dengan pembelaan diri/ pembelaan terpaksa.

(2) Dihapuskan pidana, dalam melakukan pembelaan diri diwaktu

darurat yang dilakukan dengan melampauiai batas yang ditetapkan,

yang dimana dilakukan secara langsung karena adanya ancaman

serangan keguncangan jiwa untuk diri sendiri.
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Sehingga jika melihat dari ayat (1) dalam hal melaukan pembelaan

diwaktu darurat/ mendesak, maka terdapat unsur yang darurat

diantaranya :

1. Penyerangan yang dilakukan melawan hukum, mendesak serta

melakukan pengancaman.

2. Dimana penyerangan tersebut mengenai ancaman yang ditunjukkan

untuk korban.

oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana jika orang tidak

melaukan kesalahan maka tidak dijatuhi pidana.

Sedangkan dalam ayat (2) jika membela diri dalam keadaan

memaksa ataupun terdesak diperbolehkan, namun dalam pembelaan

tersebut haruslah mengerti dan memahami batasan yang harus

dilakukan. Dimana jika terjadi kegunjangan jiwa yang hebat maka

menyebabkan mucul rasa tidak nyaman, cemas sehingga bisa

menyebabkan batas- batas pemblaaan diri melampaui. oleh karena itu,

dalam pembelaan diri yang luar biasa maka tidak dipidana.

Tidak semua perbuatan dalam pembelaan diri bisa dipidana

melainkan terdapat hal yang dipenuhi :

1. Perlawanan yang dilakukan hanya untuk menghentikan serangan.

2. Serangan yang dilakukan hanya untuk melindungi diri, orang lain,

kehormatan kesusilaan.

Dalam hal tersebut digunakan bukan sebagai alasan pembenar

hukum, melainkan untuk sseorang yang terpaksa melakukan alasan

pemaaaf.

Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan

terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan
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atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau

ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum

menurut dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat Pengaturan Pembelaan Diri yang tertuang dalam Pasal

49 Ayat (1) dan (2) Bab III KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

berisi : Dihapuskannya pidana, bila seseorang yang telah melakukan

perbuatan pembelaan terpaksa ataupun melakukan pembelaan diri

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, demi kehormatan

kesusilaan atau untuk harta benda sendiri maupun orang lain, dikarena

adanya suatu serangan atau ancaman serangan yang mengintai disebut

dengan pembelaan diri/ pembelaan terpaksa. Dihapuskan pidana, dalam

melakukan pembelaan diri diwaktu darurat yang dilakukan dengan

melampauiai batas yang ditetapkan, yang dimana dilakukan secara

langsung karena adanya ancaman serangan keguncangan jiwa untuk diri

sendiri. Sehingga dalam pembelaan terpaksa menekankan untuk

melakukan pembelaan ataupun pertahanan diri dari seseorang yang

melakukan pengancaman ataupun serangan harus mengetahui dan

memahami batas- batasannya.
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ABSTRAK

Catcalling behavior is an act that is not foreign to be seen in an
area, especially in a big city like Solo. Generally, this behavior is a form of
interaction with other people in which the catcalling actor shows a facial
expression or body movement to the person he is targeting in order to
target the victim's sexuality. This activity is unusual because there are
many meanings that can be recorded in the victim's mind, causing
discomfort and leading to sexual harassment, especially against a group,
namely women. Thus, the purpose of this research is to find out about
the impact that catcalling actors get after the TPKS Law has been passed
is not trivial because it can lead them to bars.
Keywords: catcalling, gender, verbal abuse, TPKS Law

ABSTRACT

Perilaku catcalling merupakan tindakan yang tidak asing untuk
dilihat disuatu daerah terlebih di kota besar seperti di Solo. Umumnya
perilaku tersebut merupakan sebuah bentuk interaksi terhadap orang
lain yang mana pelaku catcalling memperlihatkan sebuah mimik wajah
atau gerakan tubuh kepada orang yang ditujunya guna untuk menyasar
seksualitas korban. Aktivitas ini menjadi tidak lazim karena terdapat
banyak makna yang dapat terekam dalam benak korban sehingga
menimbulkan ketidaknyamanan dan menjurus kepada pelecehan
seksual, terlebih terhadap suatu golongan yaitu perempuan. Dengan
begitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang
dampak yang didapat pelaku catcalling setelah disahkan UU TPKS
bukanlah hal remeh karena dapat mengantarkannya kedalam jeruji besi.
Kata Kunci: catcalling, gender, pelecehan verbal, UU TPKS
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I. PENDAHULUAN

Semakin hari bentuk tindakan kriminalitas semakin banyak

variasinya. Diantaranya, adalah pelecehan seksual. Di era modern ini,

pelecehan seksual dilakukan berbeda dengan tempo dulu. Pasalnya kini

pelecehan seksual dapat dilakukan secara verbal yaitu dengan kata-kata

atau ucapan. Kini masyarakat mengenalnya dengan istilah catcalling.

Saking menjamurnya kini tindakan tersebut menjadi fenomena yang

dapat dijumpai dimana saja dan dapat dilakukan juga disaksikan oleh

siapa saja.

Mirisnya pelapor akan kejadian hal ini sebagian besar

didapati oleh wanita sebanyak 64% dari 38.766 wanita dan gender lain

meraih 69% dari 45 gender lain juga presentase pria pun terbilang

cukup tinggi yaitu mencakup 11% dari 23.403 pria. Dimana para korban

menuturkan bahwa pernah mengalami pelecehan seksual di tempat

umum. Bentuk pelecehannya pun bervariasi, mulai dari sentuhan fisik,

lirikan mata yang mengarah pada sensitivitas hingga komentar yang

tidak senonoh .

Terlepas dari banyaknya korban yang sadar akan adanya

pelecehan seksual yang ada di ruang lingkupnya, tidak sedikit pula

masyarakat yang acuh tentang kasus ini. Sebagian masyarakat

menganggap catcalling adalah candaan atau guyonan semata. Sehingga

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat makna yang berbeda yang

terekam di masyarakat terhadap catcalling. Dengan latar belakang

tersebut, maka peneliti bermaksud mengambil judul “Paradigma

Masyarakat Terhadap Catcalling Bukanlah Candaan Semata”.
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Metode Penelitian

Dalam penelitian pada kasus ini peneliti memahami

fenomena yang didapati oleh subjek dalam penelitian dengan berusaha

memahami perilaku, tindakan, prespektif juga dalam penyampaian

informasi dengan kata-kata dan cara pendiskripsiannya yang sangat

mendasar sehingga menggunakan metode alamiah dengan jenis

pendekatan kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Istilah catcalling dapat dimaknai sebagai bentuk kata untuk

memanggil seperti layaknya siulan atau kode tertentu yang dipercayai

dapat menimbulkan ambiguitas dalam tujuannya guna menyasar

anggota tubuh tertentu. Sehingga tindakan tersebut masuk dalam

kategori pekecehan seksual.

Umumnya, catcalling dilakukan untuk mencari perhatian

orang yang baru saja dilihatnya. Namun tindakan tersebut menyimpang

dari moralitas dan hukum yang berlaku. Dalam hukum, penyimpangan

tersebut dapat tergolong dalam bentuk tindak pidana. Yang mana

tindakan tersebut meninggalkan sebuah kerugian dan dampak negatif

untuk kesehatan psikis seseorang(korban) sehingga pelaku dapat

dijatuhi sanksi berupa denda maupun kurungan dari unsur perkara yang

dibuatnya.

Perbuatan catcalling dianggap meresahkan karena mengikis

hak asasi manusia juga menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan

catcalling dapat disebut tindakan ilegal karena menerobos peraturan

yang berlaku. Kesalahan yang menjadi komponen dalam catcalling ini

adalah upaya dari pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan semua
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tindakan yang dibuatnya, literasi yang kuat antara pencetus dengan

kegiatan yang timbulkannya dengan terstruktur maupun tidak, dan tidak

adanya etikad baik untuk memberikan suatu alasan.

Kesalahan pelaku catcalling sangat selaras dengan kesalahan

yang mereka ciptakan. Jika memang dalam perbuatannya tidak ada

pembelaan atau alasan yang meringankan dan bermanfaat untuk

seseorang maka hal tersebut tidak dapat samakan dengan bentuk

candaan. Karena mengakibatkan terganggunya mental dan psikologis

korban akibat rasa takut, trauma, atau bahkan ketakutan dan histeria

yang dialaminya. Mirisnya bentuk kejahatan catcalling ini semakin

meluas karena beberapa manusianya menganggap tindakan tersebut

menjadi suatu kebiasaan yang membuat bahagia bagi pelakunya. Tidak

berlaku bagi yang terkena catcalling karena dampak buruk yang

menyelimuti psikis dari korban sangatlah dikhawatirkan karena dapat

berakibat jangka panjang bahkan dapat menimbulkan trauma.

Hingga detik ini, peraturan yang menjerat pelaku catcalling

di Indonesia belum menemui titik terang. Bahkan dalam proses

penyelesaian kasus tersebut belum dapat diselesaikan secara tegas

dibawah lindungan hukum. Sehingga para korban catcalling merasa

enggan dan hilang empati untuk melapor guna mendapatkan

perlindungan dan keamanan. Sejauh ini perlindungan hukum yang bisa

didapatkan sampai saat ini yan menjadi dasar hukum untuk menjerat

pelaku hanya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia dan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai

dasar hukumnya.
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Secara umum, korban dari tindakan catcalling menurut

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berhak mendapat

perlindungan keamanan; bebas untuk memilih jenis perlindungan yang

akan diberikan; bebas dari segala bentuk tekanan untuk memberikan

keterangan; terlindungi dari berbagai jenis pertanyaan yang menjerat;

mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan perkaranya;

mendapat informasi perihal putusan pengadilan pelaku; diberitahu

apabila terpidana bebas dari segala tuntutan; memperoleh identitas baru;

diberikan kediaman baru, mendapat jaminan penggantian biaya ganti

rugi perihal transportasi, diberikan nasihat hukum dan juga

mendapatkan biaya bantuan untuk menyokong kehidupan sementara.

Masyarakat dapat berperan dan membantu memberikan dukungan

kepada korban untuk memulihkan nama baik, serta memulihkan

keseimbangan batin korban dari perbuatan catcalling.

Berdasarkan peraturan hukum dalam KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana) tidak disebutkan secara gamblang tentang

pidana pelecehan seksual yaitu yang tertera pada BAB XIV yang

menjelaskan tentang pidana kejahatan terhadap kesusilaan namun

sebagai tindak lanjut awal serta tuntutan yang biasa digunakan sebagai

dasar melapor adalah yang paling mendekati, dalam hal ini ditinjau dari

pasal 281 sampai dengan pasal 289 KUHP.

Setelah beberapa dekade dan melewati berbagai polemik,

kini para korban catcalling seharusnya semakin merasa damai dengan

telah disahkannya Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (TPKS). Beragam bentuk kekerasan seksual kini jelas payung

hukumnya. Salah satunya mengenai pelecehan seksual nonfisik. Seperti

tubuh, segala jenis pernyataan atau aktivitas yang tidak patut dengan
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mengarah pada seksualitas yang bertujuan merendahkan atau

mempermalukan. Berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, pelaku perbuatan

seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 (sembilan) bulan penjara.

Pelaku pun bisa terkena pidana denda paling banyak Rp 10 juta.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik

yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ

reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat

seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana

karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Dulu catcalling sering kali lolos dari upaya penegakan hukum.

Dengan berdalih, tidak adanya bukti yang dirasa dapat menguatkan.

Sehingga membuat korban terpaksa menelan pahitnya pelecehan yang

mereka dapati. Yang mana telah membuat ketidakseimbangan pada

psikis dan mental beberapa korban.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Catcalling adalah suatu bentuk pelecehan seksual. Dimana

pelaku melakukan bentuk pelecehan tersebut dengan sengaja

menyerang bagian tubuh yang dianggapnya menarik melalui gestur main

mata, siulan, atau ekspresi verbal lainnya yang bertujuan untuk

membuat korban merasa terganggu serta tidak nyaman. Pada beberapa

golongan masyarakat menganggap catcalling adalah suatu candaan

bahkan sarana mencari sensasi tertawa dengan cara yang berbeda.
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Adanya suatu kesenjangan kompetensi yang menyebabkan

beberapa wanita dijadikan sebagai objek. Perihal demikian dapat

mengakibatkan sesuatu yang rawan terhadap wanita sehingga kerap

menjadi korban dari kekerasan dan pelecehan seksual. Psikologi

seseorang tidak dapat tertebak terlebih jika seorang tersebut sedang

dalam melewati masa trauma dimana lingkungan sekitarlah

penyebabnya. Sehingga masyarakat wajib tahu bahwa catcalling

bukanlah candaan yang bisa dilemparkan kepada seseorang yang

dikenal maupun tidak dikenal.

Disamping itu, kini terbit UU TPKS yang telah menjabarkan

bahwa tindak pidana pelecehan seksual terbagi dari sembilan macam

yang sebelumnya hanya ada 5 macam tindak kejahatan seksual.

Diantaranya adalah pelecehan non verbal yaitu dengan tidak saling

menyentuh namun melakukannya dengan gestur tubuh, ekspresi wajah

juga sikap tubuh.

Hukuman yang menanti pelaku catcalling pun tergolong

cukup memberatkan yakni harus bersedia dipidana hingga 9 bulan

penjara. Pelakupun bisa terkena pidana denda paling banyak Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU

TPKS.
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ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga adalah permasalahan yang umum
terjadi di dalam sebuah hubungan atau ikatan yang terjadi pada sebuah
keluarga. Kekerasan pada umumnya dapat terjadi karena berbagai hal
dan alasan. Alasan yang paling mendasar dari perkara kekerasan yang
terjadi pada rumah tangga adalah, karena sudah tidak adanya hubungan
harmonis dari ikatan keluarga yang terjalin. Alasan lain yang mendasar
dari adanya kekerasan yang terjadi adalah dari faktor lain, seperti faktor
ekonomi, faktor sosial, faktor budaya juga mempengaruhi terjadinya
tindakan kekerasan pada rumah tangga. Pada dasarnya hubungan
keluarga memang harus selalu dijaga agar bisa selalu bersama, dan
saling menjaga, saling melindungi, saling mengerti antara anggota
keluarga. Agar tercapainya perlindungan kekerasan pada rumah tangga
dapat terjadi, diperlukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan.
Pencegahan tersebut dapat dimulai oleh lingkungan keluarga itu sendiri,
dengan selalu menciptakan keharmonisan dalam hubungan rumah
tangga. Jika memang pencegahan tindak kekerasan tersebut gagal
dilakukan, maka pemerintah atau dalam hal ini, aparat kepolisian dapat
bertindak. Perlindungan yang terjadi memang tidak seberapa, namun
pemerintah dapat juga berkontribusi dalam hal perlindungan pada
korban maupun saksi yang ada dalam perkara kekerasan yang terjadi.
Pemerintah juga dituntut proaktif dalam penyelesaian perkara
kekerasan yang terjadi pada rumah tangga ini, agar menjamin keamanan
dan keutuhan hukum yang di dapat dari korban.

Kata kunci: Kekerasan, Keluarga, Pemerintah.
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang:

Keluarga adalah bagian kecil dari sebuah kelompok di dalam

masyarakat, dalam sebuah keluarga memiliki bagian berupa suami, istri,

dan anak. Di dalam keluarga timbulnya sebuah ikatan baik batin maupun

lahiriah yang mutlak antara seluruh anggota keluarganya. Selain

hubungan romantis dari sebuah ikatan keluarga, ada juga permasalahan

yang akan terjadi di dalam sebuah hubungan keluarga. Permasalahan

yang banyak, berupa perbedaan pendapat antara satu sama lain, sudah

tidak ada keharmonisan antara suami istri, hingga kekerasan. Yang pada

akhirnya akan berakibat munculnya tindak pidana Kekerasan yang

terjadi pada Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Keluarga (KDRT) adalah

perkara yang banyak sekali kasus bahkan sejak dulu terjadi, namun

penyelesaiannya masih saja belum dapat diatasi. Baik KDRT dalam skala

ringan maupun KDRT yang dalam skala berat berupa pembunuhan,

pemukulan, dan penganiayaan.

Kekerasan yang terjadi dapat mengakibatkan banyak masalah dan

efek yang ditimbulkan bagi korban. Tidak hanya dalam hal fisik, psikis,

mental juga dapat terganggu dari korban kekerasan dalam keluarga. Dan

pada akhirnya berakibat korban menjadi stres, hilang akal, hilang

kendali dalam tubuh, bahkan luka-luka yang sulit di sembuhkan juga

mengancam. Bagi pelaku kekerasan dalam keluarga, apa yang

dilakukannya adalah tindakan yang wajar, dan hal yang biasa, karena

korban di anggap paling bersalah. Pelaku tindak kekerasan juga tidak

memikirkan apa yang akan dialami oleh korban, karena korban dianggap

bukan siapa-siapa lagi bagi hidupnya.
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Masalah dari Kekerasan Dalam Keluarga (KDRT), kekerasan di

mana yang sering melakukannya adalah suami kepada istri dan anaknya.

Hal tersebut terjadi karena di dalam keluarga suami menjadi pemimpin

keluarga sekaligus yang bertanggung jawab mengatur. Sehingga rasa

yang dimiliki oleh suami sebagai pemimpin menjadikan apa pun hak dan

kewenangannya melebihi anggota keluarga lain dan tidak dapat di

bantah oleh siapa pun juga. Mungkin hal tersebut alasan pelaku tindak

kejahatan KDRT dilakukan oleh suami.

Hal tersebut yang melatarbelakangi artikel ini dibuat, untuk

mengetahui sejauh mana perkembangan hukum dari tindak kekerasan

dalam keluarga. Selain mengetahui perkembangan hukum dari tindak

kekerasan dalam keluarga, namun juga mengetahui makna dari tindak

kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

RumusanMasalah:

Rumusan masalah yang ada, yaitu;

1. Maksud dari tindak Kekerasan Dalam Keluarga yang terjadi di

Indonesia?

2. Subyek Hukum dari Kekerasan Dalam Keluarga yang ada di

Indonesia?

3. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Keluarga yang sering terjadi di

Indonesia?

4. Perkembangan Hukum Kekerasan Dalam Keluarga di Indonesia,

pada contoh kasus yang sudah ada di Indonesia?

Tujuan Penulisan:

Tujuan dari artikel ini yaitu;

a. Untuk mengetahui maksud dari Kekerasan dalam Keluarga.
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b. Untuk mengetahui subyek Hukum dari Kekerasan Dalam Keluarga.

c. Untuk mengetahui jenis-jenis Kekerasan Dalam Keluarga yang sering

terjadi.

d. Untuk mengetahui perkembangan dari Hukum Kekerasan Dalam

Keluarga yang terjadi di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

a. Maksud dari Kekerasan Dalam Keluarga (KDRT):

Sebuah perilaku yang menggambarkan kekerasan adalah tindakan

yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang dengan sengaja

memukul, menyakiti orang lain dengan secara sadar. Perilaku kekerasan

seseorang dalam hal ini yaitu orang yang berkuasa di dalam sebuah

keluarga. Entah kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri, maupun

anak juga dapat menjadi pelaku kekerasan dalam keluarga. Dalam

Undang-undang No. 23 tahun 2004, menyebutkan mengenai “kekerasan

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

dalam lingkup rumah tangga” pasal 1 ayat 1.

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

a. suami, istri, dan anak.

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,



— 37—

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap

dalam rumah tangga.

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap

dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada

dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut dapat dikatakan bahwa,

keluarga atau rumah tangga yaitu ada suami sebagai kepala keluarga,

istri sebagai ibu rumah tangga, dan ada juga anak. Ketiganya memiliki

hubungan yang terikat dan saling mempunyai tugas dan kewajiban

masing-masing dalam ikatan keluarga. Selain itu ketiganya juga memiliki

fungsi dan peranan masing-masing yang saling melengkapi ataupun

saling mendukung satu sama lain. Dalam pasal tersebut dinyatakan

bahwa suami, istri, dan anak memiliki hubungan keluarga karena

hubungan darah, perkawinan, dan menetap dalam satu rumah yang

sama. Sementara itu, orang yang bekerja dalam ikatan keluarga yang

masih mempunyai ikatan keluarga, maka dapat dikatakan masih

memiliki hubungan ikatan keluarga. Dan di katakan juga bahwa dalam

pasal tersebut, orang yang bekerja masih memiliki hubungan keluarga

apabila masih hidup dan tinggal dalam satu rumah dengan keluarga yang

bersangkutan. Jadi, orang yang bekerja tersebut sudah hidup mandiri,

dan tidak lagi berada dalam rumah tangga atau keluarga yang sama,

maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut sudah bukan menjadi

anggota keluarga.

Pada hakikatnya masalah sosial dapat juga dikatakan dapat

membuat pengaruh dalam sebuah hubungan keluarga yang telah
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terbentuk. Dalam artinya bahwa dapat dikatakan menjadi masalah sosial

atau disorganisasi sosial dalam keluarga. Disorganisasi/disintegrasi

sosial dalam lingkup keluarga ini dapat berakibat pada pola

individualistis ekstrem dan nafsu kepentingan diri sendiri. Pola

individualistis dalam hubungan keluarga ini akan berakibat pada

perubahan sifat dan perilaku antara anggota keluarga hingga dapat

berakibat pada keharmonisan hubungan dalam keluarga, sehingga

perpecahan dapat terjadi. Dan pada akhirnya akan berakibat pada

pertikaian dalam sebuah hubungan keluarga.

b. Subyek Hukum dari tindak Kekerasan Dalam Keluarga

(KDRT) di Indonesia:

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2004, dapat

dikatakan bahwa perilaku kekerasan dalam keluarga mempunyai

“subjek hukum” tersendiri, dan dalam hukum KDRT mempunyai subyek

hukumnya yaitu berupa;

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 menyatakan bahwa

kekerasan dapat dilakukan oleh dan/atau siapa saja seseorang yang

berniat untuk menyakiti, melakukan kekerasan terhadap orang lain. Di

mana pelakunya adalah laki-laki, kemudian dilakukan terhadap

perempuan sebagai korban.

Dalam hal kekerasan dalam keluarga terjadi, itu dapat dilakukan

oleh siapa pun baik bisa dilakukan oleh suami, istri maupun dapat

dilakukan oleh anaknya sendiri. Namun dalam kasusnya banyak

dilakukan terhadap perempuan sebagai korban. Tidak menutup

kemungkinan bahwa laki-laki sebagai korban, tetapi dalam faktanya

kebanyakan korban kekerasan dalam keluarga dialami oleh perempuan.
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Dan dalam kaitannya kekerasan dalam keluarga dapat terjadi hanya

dalam lingkup keluarga dan/atau rumah tangga saja.

Dalam pasal 9 Undang-undang No. 23 tahun 2004, menyebutkan

mengenai penelantaran terhadap keluarga yang berupa;

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,

atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar

rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Dari ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa, subyek hukum

dari tindak kekerasan dalam keluarga adalah semua orang yang terlibat

dalam sebuah hubungan atau ikatan keluarga. Semua orang yang

termasuk ke dalam hubungan keluarga dapat menjadi pelaku kekerasan

ataupun sebagai korban kekerasan, apabila orang tersebut masih

memiliki hubungan keluarga. Sehingga orang yang bukan keluarga, yang

melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang yang bukan

merupakan keluarganya, tidak dapat dikatakan menjadi kekerasan

keluarga.

c. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Keluarga yang sering

terjadi:

Dalam pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004, menyebutkan

dalam lingkup keluarga seseorang tidak boleh melakukan kekerasan apa

pun terhadap orang lain, dalam segala hal berupa;
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Dalam pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004, menyebutkan

mengenai kekerasan fisik berupa; “Kekerasan fisik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan

rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Dalam pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 2004, menyebutkan

mengenai kekerasan psikis berupa; “Kekerasan psikis sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada

seseorang.”

Dalam pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2004, menyebutkan

mengenai kekerasan seksual berupa; “Kekerasan seksual sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial

dan/atau tujuan tertentu.”

Dalam pasal 9 Undang-undang No. 23 tahun 2004, menyebutkan

mengenai penelantaran terhadap keluarga berupa;

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, karena menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjiannya wajib memberikan kehidupan,

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Penelantaran yang dilakukan dalam lingkup keluarga yang

dimaksud tersebut yaitu mengenai pemberian kehidupan, perawatan,
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dan pemeliharaan kepada seseorang dalam ikatan hubungan keluarga.

Pemberian kehidupan yang layak, bagi seluruh anggota keluarga tanpa

terkecuali. Pemberian kehidupan yang layak yang berarti kehidupan

yang baik tanpa tekanan apa pun dari seseorang, untuk bebas hidup

dalam lingkup keluarga. Perawatan yang dan pemeliharaan yang layak

juga harus diperhatikan dalam keluarga. Karena perawatan dan

pemeliharaan yang layak akan membuat seluruh anggota keluarga

menjadi nyaman.

d. Perkembangan hukum Kekerasan Dalam Keluarga

(KDRT) di Indonesia, dengan contoh putusan hakim yang sudah ada:

Sementara itu untuk perkembangan hukum dari KDRT di

Indonesia sendiri, hingga saat ini telah berjalan sesuai seperti apa yang

tercantum pada Undang-undang yang berlaku. Sebagian permasalahan

Kekerasan Dalam Keluarga dapat di selesaikan dengan sangat baik.

Tidak hanya pelaku yang di tindak tegas dengan hukuman pidana yang

setimpal, korban juga mendapatkan hak-haknya yang sudah di renggut

oleh pelaku tindak Kekerasan Dalam Keluarga. Begitu juga pada praktik

peradilan, banyak korban kekerasan dalam keluarga yang merasa sangat

puas dalam penanganan perkara hukum yang ada di dalam pengadilan.

Selain itu, tidak banyak hal yang dikeluhkan dari penyelesaian perkara

kekerasan dalam keluarga.

Perkembangan hukum terhadap perkara Kekerasan Dalam

Keluarga, beberapa macam putusan-putusan yang sudah dikeluarkan

oleh hakim dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam keluarga. Di

antaranya yaitu pada perkara;

Putusan No. 4/PID. Sus/2019/PN. AMP pada tanggal 4 Maret 2019
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“/PN. AMP Uraian unsur demi unsur dari Pasal 9 ayat (1) Undang-

undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT dengan uraian sebagai berikut: Unsur setiap orang, Bahwa oleh

karena rumusan unsur dari setiap orang telah dibahas dan terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam pembuktian Pasal 49

huruf a maka hakim tidak lagi menguraikan unsur setiap orang dalam

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004

tentang Penghapusan KDRT, unsur menelantarkan orang lain dalam

lingkup rumah tangganya, menimbang, bahwa oleh.”

Mengadili;

“1) Menyatakan bahwa Terdakwa I GEDE MARA telah terbukti

secara nyata dan meyakinkan bersalah melakukan perkara tindak

pidana “telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

yaitu istrinya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,

atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

2) Bahwa setelah terbukti bersalah tersebut maka hakim akan

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE MARA dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan.

3) Dan dengan pidana tersebut juga, di nyatakan Barang Bukti

berupa :

- 2 (dua) lembar kutipan akta perkawinan No. 3980/CS/2012

antara I GEDE MARA dan NI NENGAH SUKERTI.

- 1 (satu) lembar Kartu keluarga No. 5107042006110012 atas

nama kepala keluarga I GEDE MARA;

Dikembalikan kepada saksi NI NENGAH SUKERTI.
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4) Hakim juga menetapkan agar terdakwa harus membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).”

Dari salah satu contoh putusan tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa. Pelaku tindak Kekerasan Dalam Keluarga dapat dihukum

menurut Undang-undang secara berat, dalam hal ini dipidana penjara.

Selain itu, pelaku tindak Kekerasan Dalam Keluarga juga di kenakan

denda seberat-beratnya sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun

2004 yang berlaku di Indonesia. Dalam perkara putusan hakim tersebut

mengenai Tindak Pidana KDRT, bahwa putusan tersebut sudah

mewakilkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang menyatakan

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada peraturan dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga

terdapat pada delik biasa dan delik aduan. Perbuatan yang berada dalam

delik aduan (pada pasal 51-53) merupakan perbuatan kekerasan yang

dilakukan antara suami sebagai pelaku kekerasan keluarga dan istri

yang menjadi korban kekerasan, di mana berakibat kepada korban

berupa penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan

bahkan berakibat pada mata pencaharian pada kehidupan sehari-hari.

Maksud dan tujuannya adalah untuk wilayah privasi suami dan istri

tetap terjaga, untuk itu diperlukan kerja sama dari korban kekerasan

berupa pengaduan sehingga lebih mudah dalam penanggulangannya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum dari Tindak

Kekerasan Dalam Keluarga menurut perkembangannya adalah tetap

sesuai dan tidak adanya perubahan. Bahkan dalam putusan hakim pun,

semua pelaku tindak pidana KDRT dihukum dan dipidana sesuai dengan

apa yang diperbuatnya. Tentu saja hukumannya juga telah sesuai dari

pasal yang sudah ada pada Undang-undang No. 23 tahun 2004.
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Selain itu, perlindungan sanksi dan korban dalam tindak pidana

KDRT juga lebih bagus dan terstruktur. Dalam hal ini perlindungan

sanksi dan korban di jamin oleh Lembaga Perlindungan Sanksi dan

Korban (LPSK), merupakan lembaga yang mengatur dan melindungi

sanksi dan korban. Selain itu, lembaga ini juga mempunyai tujuan untuk

menjaga keamanan atau melindungi hak-hak yang di dapat dari saksi

dan korban. Dalam LPSK melindungi saksi dan korban sesuai dengan

ketentuan KUHP, dan sebagaimana telah di sampaikan bahwa saksi dan

korban juga memerlukan perhatian, baik dalam perkara pidana apa pun.

III. PENUTUP

Kesimpulan:

Bahwa Kekerasan Dalam Keluarga, pelaku tindak kekerasan dapat

terdiri dari siapa pun baik oleh suami, istri, maupun anak yang ada di

dalam sebuah ikatan keluarga. Namun dalam kasusnya, Suami adalah

pelaku yang dominan dari Tindak Kekerasan Dalam Keluarga. Sementara

Istri atau anaknya paling banyak menjadi korban. Kekerasan fisik, psikis,

mental, dan bahkan sampai pada pelecehan adalah kekerasan yang

sering dialami kepada korban. Kekerasan Dalam Keluarga ditimbulkan

dalam beberapa faktor pendorong, di mana seseorang atau pelaku tindak

kekerasan sedang merasa tertekan atau masih dalam suasana hati yang

tidak baik. Yang mana karena merasa tertekan, seseorang melampiaskan

semuanya kepada orang terdekat, dalam hal ini adalah keluarganya

sendiri. Kekerasan Dalam sebuah keluarga terjadi kekerasan

penyebabnya yaitu pelaku memang rasa kasih sayang terhadap

keluarganya sendiri sudah tidak ada, di mana menganggap ikatan
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keluarga yang di bangunnya sudah tidak harmonis. Dan berakibat pada

rasa kesal, keinginan untuk mengakhiri ikatan keluarga, atau kekerasan.

Subyek hukum dari tindak Kekerasan Dalam Keluarga, adalah

seseorang yang berniat dan secara sadar melakukan tindak kekerasan

kepada orang lain yang hanya di dalam ruang lingkup ikatan hubungan

keluarga. Di mana kekerasan yang sering terjadi, adalah yang dialami

oleh perempuan. Sehingga Kekerasan Dalam Keluarga hanya dapat

terjadi di dalam ikatan keluarga saja. Kekerasan yang terjadi selain di

ruang lingkup keluarga tidak akan bisa dikatakan sebagai Kekerasan

Dalam Keluarga.

Kekerasan fisik, kekerasan mental, Kekerasan psikis, kekerasan

seksual, hingga penelantaran adalah jenis-jenis tindak pidana Kekerasan

Dalam Keluarga yang sering terjadi di Indonesia. Di mana jenis-jenis

kekerasan di atas sudah memiliki peraturan yang mengikat yang bersifat

memaksa, dan apabila dilakukan maka akan dipidana dengan berat. Jadi,

hukum sudah mengatur sedemikian rupa, agar pelaku tindak pidana

tidak bisa hidup dengan tenang, apabila seseorang tersebut sudah

melanggar ketentuan yang ada.

Perkembangan hukum dari tindak Kekerasan Dalam Keluarga,

yang telah berjalan baik dan sudah sesuai dalam Undang-undang yang

berlaku. Selain itu, dalam perkembangannya tidak mengalami

perubahan-perubahan isi maupun bentuk di dalam Undang-undang. Dan

pada penyelesaian permasalahan dari perkara tindak Kekerasan Dalam

Keluarga telah sesuai atau baik berlaku dengan Undang-undang yang

sudah ada. Dalam putusan hakim di mana saja, pelaku tindak Kekerasan

Dalam Keluarga selalu di tindak maupun di pidana sesuai dengan apa

yang dilakukan dan diperbuatnya. Pada akhir putusan hakim tersebut,
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tidak memberatkan korban, sementara pelaku diberikan hukuman yang

pantas. Hukum yang mengatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun

2004, juga bersifat tegas, mengikat, dan sama halnya dengan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Saran:

Saran dari saya mengenai kekerasan dalam keluarga, yaitu;

Kekerasan Dalam Keluarga dapat di cegah dengan banyak solusi,

di antaranya adalah saling pengertian satu sama lain antar anggota

keluarga, saling bercerita apabila memiliki masalah kepada keluarga.

Harus saling mengalah jika adanya perdebatan kecil maupun besar. Jika

ada kesalahan dari suami, ataupun istri dan juga anak, harus saling

memaafkan juga. Selalu berpikir sesuatu dengan positif dalam segala hal.

Tindak Kekerasan Dalam Keluarga seharusnya memang menjadi

tindakan yang harusnya penting pada penyelesaian perkaranya. Selain

itu, seharusnya dengan adanya hukum mengenai Kekerasan Dalam

Keluarga seharusnya dapat berkurang pada masyarakat, sehingga

menjadi masyarakat yang aman dari tindak kekerasan. Karena tujuan di

bentuknya peraturan, adalah agar seseorang tidak melakukan apa yang

di larang dalam peraturan hukum yang berlaku.

Penyelesaian tindak Kekerasan Dalam Keluarga memang sudah

bagus, tapi hendaknya di tingkatkan lagi. Agar perkembangan hukum

dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, hukum yang

berkembang mengikuti zaman, maka hukum tersebut tidak akan pudar.
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I. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara yang menganut sistem pemerintahan

demokrasi, Indonesia memberikan keleluasaan berpendapat baik secara

lisan maupun tulisan bagi warga negaranya, yang hal ini tertuang di

Pasal 28 UUDRI Tahun1945 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang.”

Dengan adanya peraturan yang memberikan kemudahan dalam

hal menyampaikan pikiran baik berupa lisan maupun tulisan, serta

dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih,

cepat sertapula mudah, yang kemudian memberikan gaya yang baru dan

menjamah hampir disemua aspek kehidupan di masyarakat yang ada di

dunia tak terkecuali di Indonesia yang pula tersentuh imbas dari

perkembangan teknologi dan informasi, adanya pendayagunaan

teknologi ini yang salah satunya adalah situs jejaring sosial (media sosial)

yang merajalela dan dengan mudah diakses oleh setiap golongan

masyarakat baik dari masyarakat ekonomi bawah maupun ekonomi atas,
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yang telah memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-

hari, memenuhi kebutuhan dan mempermudah korelasi setiap orang

dimana pun berada.

Dengan adanya penggunaan media sosial yang meluas ini

memberikan dampak yang relatif besar bagi kehidupan manusia, disatu

sisi dapat memberikan dampak positif di berbagai bidang, namun disisi

satunya juga dapat memberikan dampak negatif yaitu pemanfaatan

media sosial yang di gunakan untuk melakukan tindak kejahatan seperti

halnya oknum-oknum yang menyebarkan informasi/berita yang

mempunyai muatan kebencian, menghina, serta pencemaran nama baik

seseorang.

Dari berbagai media sosial yang ada, salah satu wadah yang paling

banyak digunakan untuk melakukan tindakan pidana ujaran kebencian

ini biasanya menggunakan via jejaring sosial (media sosial) seperti

halnya twitter,Instagram, facebook dan jejaring sosial lainnya.

Penyalahgunaan teknologi informasi yang seperti ini biasanya dijalankan

dengan maksud pribadi dan serta untuk menumbuhkan rasa kebencian

atau permusuhan antara orang-perorangan ataupun

golongan/kelompok tertentu. Adanya penyebaran ujaran kebencian

tentu saja benar-benar mengkhawatirkan masyarakat dan kerugian yang

diakibatkan dari adanya tindak pidana inipun tidaklah kecil, dikarenakan

bisa merusak nama baik dan kredibilitas seseorang maupun kelompok.

Di Indonesia sendiri tindak pidana ujaran kebencian ini diatur

secara global didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-

undang no 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-undang no

11 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai Informasi Dan Transaksi

Eletronik. Dan juga adanya tindak pidana ujaran kebencian ini
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melatarbelakangi dikeluarkanya surat edaran kepolisian dengan no

se/6/x/2015 yang menjelaskan mengenai penanganan ujaran

kebencian.Yang dengan ini menyaratkan bahwa tindak pidana ujaran

kebencian ini merupakan satu motif tindak pidana yang tak bisa di

pandang satu sisi menimbang kejahatan ini dilakukan semakin canggih

dan rumit.

Dalam sistem perdilan Indonesia, kepolisian memiliki kontribusi

yang sangat banyak dalam penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah

penegakan/penanganan hukumiperihal kejahatan pidana ujaran

kebencian di jejaring sosial (media sosial) yang dalam hal ini biasanya

ditindaklanjuti oleh polisi cyber. Kepolisian juga merupakan institusi

pertama sebagai yang melakukan penanganan, penyelidikan, yang dalam

hal ini dapat dikatakan bahwa keberhasilan penanganan/penegakan

hukum tindak pidana ujaran kebencianini tergantung pada hasil kerja

kepolisian.

II. PEMBAHASAN

Penanganan hukum terhadap tindak pidana ujaran

kebencian melalui jejaring sosial

Ujaran kebencian ini sendiri di definisikan sebagai ucapan yang

dituangkan dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh orang untuk

disebarkan dihadapan umum dengan maksud untuk menyulut kebencian

dan permusuhan kepada kelompok maupun golongan/kelompok lain

yang berbeda, baik itu dikarenakan etnis,suku,agama,gender, maupun

orientasi seksual seseorang. sedangkan didalam arti hukum ujaran

kebencian merupakan tidakan yang berupa hubungan yang dilakukan
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oleh orang-perorangan ataupun kelompok yang berbentuk hasutan,

meprovokasi, hinaan kepada individu maupun individu

golongan/kelompok lain yang berbeda dengannya seperti halnya ras,

suku, warna kulit maupun kewarganegaraan seseorang.

Di Indonesia sendiri pengaturan terkait ujaran kebencian pada

awalnya disusun dalam KUHP, yang kemudian disahkannya Undang-

undang no 19 Tahun 2016 Atas perubahan Undang-undang no 11 Tahun

2008 yang menjelaskan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik,

atau biasanya disebut UU ITE. Yang didalamnya mengatur mengenai

tindak pidana ujaran kebencian melalui jejaring sosial (media sosial). UU

ITE ini memiliki sifat yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana

ujaran kebencian, sehingga dalam hal penegakan hukumnya penegak

hukum menggunakan UU ITE ini untuk menangani kasus ujaran

kebencian melalui media elektonik. Selainiitu juga Kepolisian RI

mengelurkan surat edaranikepolisian no se/6/x/2015 tentang

penanganan ujaran kebencian, dalam surat edaran ini juga menjelaskan

mengenai kejahatan terkait ujaran kebencian yang dijabarkan dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun hukum non-pidana

lainnya, seperti halnya: (1)Penghinaan, (2)Pencemaran, (3)Penistaan,

(4)Tindakan yang tidak mengenakan, (5)Provokasi, (6)Penghasutan, (7)

Menyebarluaskan informasi yang tidak benar.

Tindakan yang disebutkan diatas mempunyai sasaran yang

mengakibatkan tindakan kekerasan maupun konflik sosial. serta dalam

hal penindakan ujaran kebencian, penegak hukum pertama yang

berwenang dalam melakukan hal ini adalah Kepolisian. Dalam hal

penanganan kejahatan ujaran kebencian ini kepolisian memiliki

wewenang yang terdapat di surat edaran kepolisian bernomor
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se/6/x/2015, pada angka 3 surat edaran tersebut menyebutkan

langkah-langkah penanganan tindak pidana ujaran kebencian seperti

melakukan tindak preventif berupa:

1) Personil kepolisian diharapkan mempunyai wawasan

pengetahuan tentang pola-pola ujaran kebencian yang muncul

dimasyarakat.

2) Personil kepolisian diharapkan lebih responsive serta

tanggap mengenai tanda-tanda yang ditimbulkan dimasyarakat

yang.memiliki potensi memicu tindak pidana, ujaran kebencian.

3) Personil polisi perlu melaksanakan kajian atau analisis

terhadap kondisi atau keadaan dilingkungannya, terutama yang

berhubungan dengan tindakan ujaran kebencian.

4) Setiap personil polisi wajib melaporkan kepada atasannya

mengenai kondisi dan situasi dilingkungannya terutama.yang

berhubungan tindakan ujaran kebencian.

Dan didalam surat edaran kepolisian tersebut apabila dirasa

menemukan tindakan yang berpotensi merujuk pada tindak pidana

ujaran kebencian, maka setiap personil kepolisian patut melaksanakan

langkah-langkah yang berupa:

o Memantau dan menditeksi seawal mungkin munculnya

benih-benih pertikain di masyarakat.

o Melaksanakan pendekatan terhadap pihak yang disangka

melakukan ujaran kebencian.

o Menyandingkan pihak-pihak yang disangka melakukan

ujaran kebencian terhadap korban ujaran kebencian.

o Mencarikan jalan keluar perdamaian diantara pihak yang

bertikai tersebut serta
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o Memberikan pengertian tentang akibat-akibat yang

muncul dari tindakan ujaran kebencian ini.

Dan juga bilamana dalam hal tindakan preventif yang dilakukan

oleh personil kepolisian diatas sudah dilaksanakan tetapi dirasa kurang

dapat mengatasi masalah yang muncul akibat dari ujaran kebencian ini,

maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan penanganan/penegakan

hukum dengan merujuk pada ketentuan:

(a) Pasal 156 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan,

kebencian, atau merendahkan suatu suku bangsa Indonesia dihukum

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan hukuman

denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

(b) Pasal 157 KUHP yang berbunyi:

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau

menempelkan tulisan atau gambar di muka umum, yang isinya

mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan

diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan

maksud supaya isinya diketahui di muka umum, diancam dengan pidana

penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu

menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun

sejak pemidanaanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga,

yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”
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(c) Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal

itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana

penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang

disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka

diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama

satu tahun empat bulan atau pidan dendan paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika

perbuatan jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk

membela diri.”

(d) Pasal 311 KUHP yang berbunyi:

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran

tertulis di bolehkan untuk membuktikan apa yang dtuduhkan itu benar,

tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan denga

napa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana

penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No 1-3 dapat

dijatuhkan.”

(e) Pasal 28 Jis. Pasal 45 Ayat (2) UU No 11 tahun 2008

mengenai Informasi dan Transaksi Eletronik, yang berbunyi:
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Pasal 28:

“(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individua tau kelompok masyarakat teretentu berdasarkan

suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pasal 45 ayat 2:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).”

(f) Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan

DiskriminasiRas dan Etnis, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukan kebencian atau

rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau dendan

paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dan bilamana timbul konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh

ujaran kebencian ini, maka dalamhal penanganan/penegakannya harus

tetap berpedemoman pada Undang-undang No 7 tahun 2012 mengenai
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Penanganan Konflik, dan Peraturan Kepala Kepolisian RI No 8 tahun

2013 mengenai Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Namun sebaiknya sebelum dilakukanya penanganan atau

penegakan hukum, sebaiknya mendahulukan pencegahan atau tindakan

preventif seperti yang sudah disebutkan diatas, dan juga dengan

beberapa pertimbangan. Dikarenakan penegakan hukum dengan cara

pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau tindakan paling

akhir untuk ditempuh, apabila dirasa dengan menggunakan pecegahan

atau tindakan preventif tidak bisa menyelesaikan permasalahan

tersebuti, maka penyelesainnya bisa dilakukan menggunakan upaya

penanganan/penegakan hukum dengan berdasar pada ketentuan-

ketentuan diatas.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang dilakukan oleh

idividu maupun kelompok yang berbentuk tulisan maupun lisan yang

memuat provokasi, penghasutan, penghinaan kepada individu atau

kelompok lain yang berbeda bisa berupa, ras, suku, agama, gender,

maupun warna kulit. Tindak pidana ujaran kebencian ini merupakan

tindak pidana yang dapat memunculkan kebencian maupun permusuhan

baik individu maupun kelompok masyarakat. Penegakan atau

penanganan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana

ujaran kebencian tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-

hatian dan dalam hal penanganannya harus mendahulukan tindakan

preventif apabila tindakan preventif tidak dapat menyelesaikan masalah

maka penyelesiannya dapat menggunakan penanganan atau penegakan

hukum sesuai dengan KUHP, UU No 11 tahun 2008 mengenai Informasi
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dan Transaksi Elektronik, UU No 40 tahun 2008 mengenai Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, dan apabila terjadi konflik sosial yang

disebabkan dari ujaran kebencian tersebut maka penanganannya

menggunakan UU No 7 tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial,

serta Peraturan Kepolisian RI No 8 tahun 2013 mengenai Teknis

Penanganan Konflik Sosial.
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ABSTRAK

Kejahatan terhadap tindakan mencuri kendaraan roda dua

merupakan kejadian yang sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat.

Seiring dengan maraknya kasus kendaraan bermotor yang hilang akibat

pencurian menyebabkan semakin banyak tindak pidana penadaan

kendaraan bermotor dari hasil pencurian tersebut. Seseorang

dinyatakan melakukan tindakan penadahan jika ia mengetahui benda

tersebut didapat dengan jalan kejahatan, pelaku juga menyadari dan

bermaksud untuk melakukan tindak pidana penadahan dengan adanya

maksud serta tujuan untuk memperoleh kesenangan. Perangkat hukum

diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau kejahatan termasuk tindak

pidana penadahan. Usaha atau upaya yang dilakukan untuk menangani

tindak pidana pencurian kendaraan roda dua antara lain upaya penal

dan upaya non penal.

Kata Kunci : Penadahan Kendaraan Bermotor , Tindak Pidana.

mailto:rivaldopea235@gmail.com


— 59—

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pencurian terhadap harta benda masih marak terjadi di Indonesia.

Tindak pidana pencurian atas harta benda terdapat dalam Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam Bab

XXII. Beberapa bentuk kejahatan pencurian terhadap harta benda salah

satunya yaitu kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor.

Kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor didefenisikan

sebagai salah satu kejahatan yang sudah biasa terjadi di Negara

berkembang (Harahap, 2021). Seiring dengan maraknya kasus

pencurian kendaraan bermotor menyebabkan semakin banyak tindak

pidana penadaan kendaraan beroda dua yangb merupakan hasil dari

pencurian tersebut.

Tindak pidana penadaan diartikan sebagai tindakan yang cara

memperolehnya dengan cara yang tidak baik dengan membantu

kejahatan si pelaku dengan harapan barang yang dicuri, digelapkan atau

dirampas akan ditampung oleh penadah sehingga akan mempersulit

pengusutan kejahatan. Penadahan dikategorikan dalam tindak kejahatan

atas harta kekayaan. Contoh tindak kejahatan atas harta kekayaan ialah

berupa pengambilan secara terpaksa kepentingan hukum orang lain

(bukan milik tertindak), yang terdapat dalam buku II Kitab Undang-

undang Hukum Pidana antara lain, mencuri, pemerasan terhadap hak

orang lain, tindakan menggelapkan barang orang lain, memutar balikan

fakta, tindakan yang merusak atau menghancurkan barang, serta

penadahan. Penadahan atas barang dan harta benda akan terus

mengalami peningkatan dikarena tidak ada keinginan aksi penadahan

dari pelaku sebelumnya untuk melakukan penadahan namun karena
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kejahatan tersebut timbulah rasa ingin dari dalam diri seseorang untuk

melakukan jual beli, menggadaikan, melakukan kegiatan tukar menukar

dan mengsewakan barang kepada pelaku sehingga mendapatkan hasil

yang bisa menguntungkan (Wijayanti, S & Hasmawati, 2021).

Penadahan yang paling sering terjadi yaitu penadahan terhadap

kendaraan bermotor dikarenakan dilihat dari bentuk yang yang mudah

untuk diambil dan dipindah sehingga mudah dibongkar pasang dan

dimodif serta penggunaanya dapat digunakan pada tempat mana saja.

Penadahan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku

adalah hasil kejahatan yang masih bisa dijual kepada orang lain tanpa

adanya bukti surat kelengkapan motor yang sah misalnya surat yang

menadakan nomor atas kendaraan tersebut yang dikenal dengan STNK,

serta tanda sah atas kepemilikan Kendaraan Bermotor atau yang sering

disebut dengan BPKB. Seseorang dinyatakan melakukan tindakan

penadahan jika ia mengetahui benda itu diperoleh dengan jalan

kejahatan, pelaku juga menyadari dan memiliki keinginan untuk

menjalankan aksi penadahan dengan bermaksud serta bertujuan

semata-mata untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Perangkat

hukum diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau kejahatan

termasuk tindak pidana penadahan. Salah satu cara untuk mencegah dan

menyelesaikan konflik tersebut yaitu melalui hukum pidana. Tindak

pindana penadahan diatur pada Pasal 480 KUHP, yang biasanya dari

jaksa sendiri yang akan membuktikan unsur culpa itu. Culpa

menunjukan bahwa pelaku pendahan harus bisa menyangkalkan asal

benda dari perbuatan yang jahat, namun si penadah biasanya tidak

mampu membuktikan bahwasanya ia mengetahui jelas akan asal barang

tersebut pada mulanya.
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RumusanMasalah

Topik yang akan dimuat ke dalam jurnal ini, anatara lain :

1. Bagiamana Tindak Pidana Penadahan diatur dalam hukum

pidana ?

2. Bagaimana pembuktian tindak pidana penadahan

kendaraan bermotor pada tahap penyidikan ?

3. Bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan untuk

mengatasi tindak kejahatan penadahan ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penadahan

itu diatur dalam hukum pidana.

2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penadahan

kendaraan bermotor pada tahap penyidikan.

3. Untuk mengetahui bagaiamana usaha yang dilakukan

untuk mengatasi tindak kejahatan penadahan.

II. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penadahan DalamHukum Pidana

Aksi penadahan termasuk dalam perbuatan yang bertentangan

dengan hukum dikarenakan aksi perbuatan tersebut merupakan

tindakan yang jahat. Penadahan memiliki kaitan erat dengan perbuatan

pencurian, penipuan dan penggelapan. Tindak pidana penadahan akan

mempermudah orang-orang yang akan melakukan tindakan pencurian,

penggelapan ataupun penipuan. Mengenai kejahatan ini, termuat dalam

aturan pidana yaitu dalam KUHP. Aturan mengenai penadahan termuat

dalam Bab XXX KUHP Pasal 480, 481 dan 482 KUHP. Penadahan
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memiliki kaitan dengan tindak pidana terhadap atas kekayaan milik

orang. Dalam ketentuan 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan

disebutkan bahwasanya “Terancam hukuman penjara maksimal empat

tahun jika tidak maka akan dikenakan sanksi uang dengan nominal

paling besar yaitu enam puluh juta rupiah akibat dari penadahan.” Pada

Pasal 480 KUHP terdapat beberapa bentuk tindak pidana penadahan

antara lain ;

1. Jual beli, kegiatan barter, menyewa suatu benda sebagai barang

untuk ditukar dengan uang dan mendapatkanya sebagai

pemberian dari hasil tindak kejahatan.

2. Keinginan untuk mendapatkan untung dari menukarkan,

memberi sewa dan menjual suatu benda sebagai gadai,

menyembunyikan, mengangkut serta menyimpan suatu benda

dari hasil kejahatan.

Tindak pidana penadahan terbagi dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Penadahan sebagai kebiasaan

Hal tersebut termuat dalam Pasal 481 KUHP bahwa : “Barang

siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja menjual beli, tukar-

menukar, memperoleh gadai, mengoleksikan atau meyembunyikan

benda, yang didapat dari perbuatan jahat, akan dikenai pidana penjara

maksimal tujuh tahun.

Terkait dengan Pasal 481 KUHP, aksi penadahan haruslah menjadi

kebiasaan. Hal ini berarti aksi penadahan harus dilakukan lebih dari satu

kali. Jika tidak maka tidak akan mendapat sanksi sesuai Pasal 481 KUHP

sebagai tindak pidana penadahan biasa (Tongat, 2003).

2. Penadahan ringan

Sesuai dengan Pasal 482 KUHP yang menyatakan bahwa:
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“Diancam dikarenakan penadahan ringan, akan mendapat sanksi

penjara maksimal tiga bulan atau mendapat sanksi uang dengan nominal

maksimal sembilan ratus juta, jika memperoleh benda dari kejahatan

yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379.” Berdasarkan

ketentuan Pasal 482 KUHP dapat disimpulkan bahwa penadahan bisa

disebut menjadi penadahan ringan, dengan syarat perbuatan yang diatur

dalam Pasal 480 KUHP dilakukan terhadap barang-barang hasil dari

tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan

ringan atau dari penipuan ringan.

Proses Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana

Penadahan Kendaraan Bermotor

Pembuktian adalah tahapan yang dilakukan dengan suatu cara

yang dipakai oleh peraturan hukum dengan isinya yaitu penggarisan

atau pedoman untuk menunjukan bukti kesalahan yang didakwakan

kepada terdakwa. Pembuktian dapat dikatakan sebagai tahapan untuk

mengatur barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bukti oleh

undang-undang dan digunakan oleh hakim untuk melakukan

pembuktian atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Tahapan

dalam menemukan kebenaran termuat dalam KUHAP yaitu terdapat

enam tahapan antara lain, tahap penyidikan, tahap tuntutan, tahap

pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, tahap pelaksanaan, tahap

pengamatan, dan tahap pengawasan.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), jika ingin menemukan suatu kebenaran peristiwa pidana perlu

adanya alat atau barang bukti. Pada proses pembuktian perkara tindak

pidana, pihak kepolisian bertindak sebagai penyidik. Sebelum mencari

serta menggabungkan semua alat dan barang sebagai bukti, pihak

kepolisian harus lebih dahulu sudah mendapatkan pelaporan bahwa
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terdapat tindak pidana dengan barang atau alat bukti tersebut sehingga

dapat memperoleh kejelasan perkara dan menemukan tersangkanya.

Bentuk petunjuk dalam proses penyidikan untuk membuktikan tindak

kejahatan yang dilakukan adalah :

a. Keterangan dari saksi

Keterangan saksi sebagaiaman disebutkan pada Pasal 1 Butir 27

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan

bahwasanya keterangan yang diperoleh dari saksi sebagai salah satu

petunjuk yang dapat menjadi bukti dalam proses penyidikan mengenai

kejadian atau peristiwa pidana yang ia lihat, dengar serta dialami dirinya

disertai alasan yang ia sendiri ketahui.

b. Keterangan dari Ahli

Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 menjelaskan bahwa keterangan dari ahli yaitu keterangan

yang berasal dari seseorang yang mempunyai keahlian dan berkaitan

dengan perkara tersebut sehingga dapat menemukan kejelasan suatu

tindak kejahatan untuk kelengkapan pemeriksaan.

c. Bukti surat

Menurut Sudikno Mertukusumo, surat yaitu segala sesuatu yang

terdiri atas tanda-tanda bacaan dengan tujuan untuk meluapkan isi dari

dalam hati atau menyampaikan isi dari dalam pikiran dari suatu orang

yang dapat dijadikan barang bukti. Surat dapat dijadikan alat bukti jika

surat tersebut dihasilkan berdasarkan sumpah.

d. Bukti petunjuk

bukti petunjuk adalah suatu peristiwa yang terjadi karena sesuai

dengan perkara sehingga menjadi tanda bahwa terjadinya tindak pidana

dan dapat mengetahui si pelaku dari tindak pidana tersebut. Hal ini
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sesuai dengan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Petunjuk hanya bisa didapatkan atas dasar pengakuan atau laporan dari

para saksi, bukti tertulis dan pengakuan atau laporan dari terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Undang-Undang dicantumkan

dalam Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang berbuyi :

A. Laporan atau keterangan dari terdakwa adalah suatu hal

yang dinyatakan oleh seorang terdakwa di persidangan mengenai hal

yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian tentang perbuatan

kesalahan yang dilakukan dan yang diketahui oleh dirinya sendiri.

B. Laporan pernyataan yang dinyatakan oleh terdakwa diluar

proses persidangan bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk proses

penemuan alat bukti kesalahan disidang, dengan syarat laporan atau

pernyataan tersebut itu disertai benda atau alat yang dapat menjadi

bukti yang sah.

C. Pernyataan dari sesorang yang diduga bersalah bisa

dijadikan bukti hanya untuk pribadinya.

D. Jika hanya terdapat pernyataan dari orang diduga bersalah,

belum bisa untuk dijadikan bukti bahwa dirinya melakukan kesalahan

yang didakwakan kepadanya namun haruslah terdapat barang atau alat

lainya yang dapat mejadi bukti.

Pernyataan dari orang yang didakwa harus disertai paling tidak

satu barang atau benda yang bisa dijadikan bukti sehingga dapat

digunakan pada proses pembuktian. Selain itu, harus terdapat

kepercayaan dan keyakinan yang berasal dari hakim tersebut bahwa

sudah terbukti adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan

seseorang yang didakwa sudah terbukti melakukan kesalahan.
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Dalam pelaksanaan pembuktian tercantum beberapa tahapan

yang mesti juga dijalankan Antara lain :

1. Meminta keterangan saksi.

Dalam meminta keterangan saksi, terlebih dahulu pihak penyidik

memanggil saksi melalui panggilan tertulis atau surat. Panggilan tertulis

yang dibuat harus berdasarkan laporan dari aparat kepolisian terkait

perkembangan hasil dalam proses selidik dan hasil yang didapat dari

tahapan pemeriksaan. Hal ini disertai tanda tangan penyidik yang tertera

dalam berita acara. Dalam Hukum Acara Pidana, barang bukti yang

dinyatakan sah, laporan dan pernyataan dari sang saksi harus dilindungi

karena keterangan atau laporan saksi berada pada urutan nomor

pertama. Saksi juga dapat diancam jika memeberikan keterangan palsu

dengan ancaman hukuman.

2. Pengamanan barang atau alat yang dapat dijadikan bukti.

Alat bukti tersebut berupa barang atau tagihan dari seseorang

yang didakwa atau yang disangka seluruhnya atau sebagian dicurigai

diperoleh perbuatan pidana atau barang lainnya yang terkait langsung

dengan kesalahan yang dibuat.

3. Pemanggilan dan pemeriksaan untuk mendapatkan alat

atau barang bukti berupa keterangan dari orang yang disangka.

Setelah mendapat pernyataan dari sang saksi dan pengamanan

barang yang dapat menjadi bukti, tahap selanjutnya yaitu pemanggilan

orang yang disangka guna diminta keterangan karena ia disebabkan oleh

perbuatanya atau tindakannya dilihat dari alat dan barang yang menjadi

bukti awalan pantas diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana.
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Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan Penadahan

Tindak pidana atas perbuatan penadahan yang termuat dalam

Pasal 481 KUHP dinyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan

sengaja yang ia ketahui sebetulnya barang yang ia sewakan, barang yang

ditukar dan dilakukan proses jual beli, atau menerima barang dengan

imbalan uang, menerima pemberian atau dengan adanya keinginan

untuk mendapat untung meberi sewa, melakukan transaksi,

menggadaikan, tukar menukar, mengambil atau membawa,

menggelapkan barang yang diketahui harus dapat dia curigai hasil

peroleh benda tersebut dari tindakan yang melanggar hukum. Upaya

penanggulanagan tindakan yang melanggar hukum disebut criminal atau

beberapa sebutan lainya dalam bahasa asing yakni; criminal policy, policy

atau strafrechtspolitiek dengan arti bentuk upaya yang dilakukan untuk

menagani atau mengatasi perbuatan yang melanggar hukum yaitu

dengan menegakan sistem hukum pidana yang adil.

Peraturan yang menagani tindak yang melanggar hukum (criminal

policy) adalah termasuk dalam law enforcement policy atau strategi

dalam menegakan hukum. Strategi atau kebijakan penegakan hukum

termasuk dalam strategi atau kebijakan sosial (social policy) serta

strategi atau kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal

termasuk dalam strategi sosial yaitu strategi untuk mengsejahterahkan

sosial (Barda, 2008). Kejahatan sendiri merupakan tindak criminal yang

menyimpang dari norma kebiasaan masyarakat atau anti sosial.

Kejahatan tindak penadahan memiliki hubungan erat dengan

kejahatan lainya yaitu pencurian, penipuan dan penggelapan. Tindakan

penadahan ini membuka peluang untuk kemunculan tindak kejahatan

lainya yang dapat dilakukan oleh orang lain sehingga untuk
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menanggulangi masalah kejahatan tersebut maka dilakukan upaya

penagnggulangan terkhususnya aksi penadahan. Cara yang dapat

dilakukan guna mengatasi tindakan yang melanggar hukum yaitu,

dengan keputusan pidana Sarana Penal dan keputusan Pidana dengan

sarana Non Penal. Sarana penal merupakan penanganan yang dilakukan

melalui usaha masyarakat sedangkan sarana Non Penal penaganan

melalui fasilita sosial untuk menangani berbagai situasi sosial yang dapat

mempengaruhi upaya pengatasan terhadap tindakan yang melanggar

hukum secara tidak langsung. Sarana penal bersifat represif. Represif

berarti tindakan yang dijalankan oleh pihak keamanan yang berwajib

sehingga tindak kejahatan yang timbul bisa diberhentikan berbeda

dengan sarana non penal yang sifatnya preventif. Preventif berarti upaya

yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan kejahatan

sebelum kejahatan itu terjadi.

Usaha untuk mengatasi kejahatan tindak pidana penadahan akan

membantu keputusan hakim, berdasarkan dari penjelasan Pasal 480

KUHP yang menyatakan bahwa aksi tindakan penadahan sesuai dalam

Pasal 480 KUHP ialah tindak Pidana Formil, sehingga unsur yang

mementukan bukan berasal dari ada tidaknya orang lain yang

mengalami kerugian. Hal ini ditegaskan dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI. NO.79K/Kr/1969 pada 29 November 1972 yang

mencantumkan bahwa “tidak ada peraturan yang harus dilakukan

terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum

menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “proses

pemeriksaan aksi penadahan tidak perlu menunggu keputusan

mengenai tindak pidana yang mengahasilkan barang-barang tadahan

yang bersangkutan”.
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Aksi Penadahan masuk dalam tindak pidana pemudahan

(begunstigings delicten) yang termuat dalam Pasal 480, 481 dan 482 Bab

XXX KUHP. Aksi penadahan berkaitan dengan tindak pidana terhadap

harta benda dan kekayaan atas pihak lain. Proses membuktikan aksi

penadahan pada tahap penyidikan, dijalankan dengan beberapa tahapan

yaitu meminta laporan dari saksi mengenai peristiwa yang dia dengar,

lihat dan dialami oleh dirinya sendiri dengan menyertakan alasan

kemudian dilakukan pengamanan barang bukti dan meminta keterangan

terdakwa. Penanggulangan terhadap tindak pidana dilakukan dengan

kebijakan kriminal. Tindak pidana penadahan memilki dua bentuk usaha

untuk mengatasinya yaitu melalui sarana penal dan non penal.

Saran

Saran dari penulis yang dapat disampaikan dari artikel ini yaitu

kepada pemerintah agar lebih tegas dan lebih merealisasikan Rancangan

Kitab Undang-Undang Pidana mengenai Tindak kejahatan penadahan

dan pemerintah diharapkan dapat lebih aktif dalam mengenalkan tindak

pidana kejahatan penadahan kepada masyarakat. Begitu juga pada

kalangan masyarakat harus lebih berhati-hati jika memperoleh atau

mendapatkan suatu barang agar terhindar dari tindak kejahatan

penadahan.
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ABSTRAK

Kekrerasan dalom rumah tangga(KDRT) terhadap anak dapat
disebut sebagai salah satu tindak kekerasan kejahatan yang mana salah
satunya adalah mengganggu mental anak dalam pergaulan,jika hal ini
terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya mengayomi setiap anggota
keluarga maka dapat digolongkan sebagai kejahatan. relasi antara
anggota keluarga memang tidak selamanya diwarnai dengan kekerasan
sejak awal.bahkan kebanyakan hubungan keluarga yang berakhir
dengan kekerasan dalam rumahtangga diawali dengan relasi yang
harmonis.namun dalam perjalanan kehidupan keluarga muncul ketidak
sesuaian dan konflik antara anggota keluarga terutama pada anak .dalam
keadaan seperti ini jika tidak dapat terselesaikan secara bsik maka
kemungkinan besar menggunakan cara dengan kekerasan. Perlindungan
hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang
diberikan, antara lain dengan cara pemberian bantuan hukum,
penangkapan pelaku dengan bukti bukti yang ada, pemberian bantuan
lain berupa pelayanan kesehatan,upaya rehabilitasi,dan memberikan
kasih sayang kepada anak yang terdampat kekerasan dalam rumah
tangga agar tidak menjadi trauma terhadap anak.

Kata kunci : Anak,Kekerasan,Keluarga.

ABSTRACT

Domestic violence can be referred to as one of the domestic crimes
that generally occurs as a result of position discrimination between
perpetrators of violence and victims of violence. from the start. In fact,
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most family relationships end in domestic violence, which begins with a
harmonious relationship. However, in the course of life, discrepancies
and conflicts arise between family members. in an atmosphere like this,
if it cannot be resolved naturally, it will provide opportunities for the use
of violence as a solution. Legal protection for children as victims of
domestic violence is the protection provided, among others by providing
legal assistance, confidentiality of the victim's identity, arresting
perpetrators with preliminary evidence, providing other assistance in
the form of health services, rehabilitation efforts.

Keywords: children,violence, family.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah

penelitian hukum normative dengan cara menggunakan atau

menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum.penelitian ini

bermula dariengumpulan bahan-bahan hukum primer maupun skunder.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya seorang anak medambakan kasihsayang

terhadap kedua orangtuanya bukan kekerasan fisik dan psikologis yang

di daptinya. padaa hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi

anak untuk memperoleh pengetahuan,pembinaan mental,dan social

dimana anak tinggal,tubuh,dan berkembang,terlihat sekali bagaimana

pentingnya peran keluarga sangat signifikan dalam

perkembangan,pembentukan karakter ,serta masa depan anak.pada

dasarnya keluarga khususnya orangtua yang merupakan elemen awal

pembentukan kepribadian ank dan menjalnkan peran maupun tanggung

jawaab secara maksimal akan mampu meneruskan generasi penerus

bangsa yang bertaanggung jawab.Namun kenyataan di masyaraakat
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seringkali berbaanding tidak sesuai dengan harapaan.kekerasan pada

anak dapat kta jmpai kapanpun dan dimanapun baik dikota maupun di

desa di keluarga maupun di lingkungan masyarakat bahkan ini sudah

banyak kekerasan pada anak yang terjadi dilembaga pendidikan seperti

pesantren,sekolah,dan lembaga pendidikan lainnya,kejadian tersebut

sudah banyak menyebar di kalangan masyarakat dan lingkungan.

Bagaimana idak,anak sebagai penerus bangsa yang berhak

mendapat perlindungan dari sekolah,lingkungan,terutama keluarga

justru mendapatkan perlakuan yang salah oleh keluarganya sendiri yang

dengan sengaja dapat menjatuhkan atau bahkan merusak mental bagi

anak.

Berdasarkan kejadian tersebut,penulis tertarik untuk melakukan

pnellitian secara normativ terkait kekerasan anak yang terjadi di

kalangan masyarakat dan lingkungan sekitar dan bahkan kekerasan

terhadaap anak justru banyaak terjadi di lingkungan keluarga.

II. PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERKENA

KDRT

Twerdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur

dalam UU penghapusan KDRT ini.Disamping sangksi ancaaman

hukuman pidana dalam bentuk denda maupun penjara yang dapat

diputuskan oleh hakim,juga dapat diatur piidana tambahan yang dapat

dijatuhkan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut. Pasal yang

dapat mengatur kekerasan terhap anak adalah :
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1. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh

terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU

Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup

keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

2. UU Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni

“seoraang saksi atau korban berhak: memperlleh perlindungan atas

keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari

Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau

telah diberikannya “. Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan

tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya.

Peringatan hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di

Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Pemahaman

dalammencegah kekerasan terhadap anak adalah

a. prinsip perlindungan terhadap anak,Prinsip

nonndiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the

child)

b. prinsip hak untuk hidup,

c. prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak

d. prinsip menghargai pandangan anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara serta Pemerintah dalam

usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

Anak pasal 21 s/d 24 yaitui yang berbunyi :

‘’Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya,
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dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik

dan/atau mental’’

sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintahan Indonesia

dalam perlindungan bagi anak, telah disahkan nya UU Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.

LANGKAH DAN SOLUSI ANTISIPATIF BAGI ANAK AKIBAT

KEKERASAN DI DALAM RUMAH TANGGA

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ini

hendaknya perlu dipahami begitu banyak faktor yang memicu terjadinya

kekerasan pada anak ini, contohnya tidak adanya kontrol sosial pada

pelaku kekerasan pada anak meskipun pelaku merupakan orang tua atau

kerabat dekat sekalipun, hubungan antara anak dan orang tua dianggap

sebagai suatu bidang hierarki yang di maksud dalam hal ini adalaah

adanya batasan komunikasii atau berbicara karena anak dianggap

makluk kecil yang suaranya dianggap tidak penting untuk orang

dewasa,dab hal kerap terjadi adalah faktor ekonomi yang merupakan

faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah sehingga anak

menjadi pelampiasan amarah dan luapan kesedihan karena kekurangan

tersebut sehingga kekerasan tertuju terhadap anak karena tidak dapat

melakukan perlawanan.

Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan

martabat dan hak-hak anak.adapun langkah dalam melindungi kekrasan

terhadap anak ialah :

1. Penyediaan petugas pendamping khusus anak dimulai

sejak dini
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2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang

terkena dampak kekerasan

3. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang

terbaik bagi anak

4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan

dengan orang tua atau keluarga

6. Perlindungan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam

lembaga maupun di luar lembaga

Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus

melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan

pendamping dan pekerja social supaya informasi yang didapat lebih

akurat.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

kekeerasan adalah setiap perbutan terhadap anak yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis,dan

penelantaran,termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan,pemaksaan,atau perampasan sec Menjamin perlindungan,

pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan

kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum

bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan

perlindungan anak Menjamin anak untuk mempergunakan haknya
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dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat

kecerdasan anak.
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ABSTRAK

Pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah

terjadi, tetapi kita sebagai manusia memang tidak luput dari kesalahan.

Ketika pertengkaran terjadi hal yang sebaiknya terjadi adalah mencari

solusi dan tidak menggunakan kekerasan apalagi terhadap seorang istri

yang sedang mengandung. Ibu Hamil memiliki hormon yang sangat

sensitif, bagi sebagian pria mungkin tidak bisa memahami perubahan

hormon tersebut sehingga mengakibatkan pertengkaran yang membuat

keadaan semakin memburuk. Ibu yang sedang mengandung seharusnya

mendapatkan perlakuan yang halus dan lembut mengingat sedang ada

buah hati yang tengah dalam kandungan. Kekerasan sedikit saja bisa

mengakibatkan hal yang fatal yaitu keguguran yang artinya sama dengan

menghilangkan nyawa.

Kata kunci : KDRT, Kematian, Keguguran
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ABSTRACT

Quarrels in the household are commonplace, but we as humans

are not free from mistakes. When this happens, what should happen is to

find a solution and not use violence, especially against a pregnant wife.

Pregnant women are very sensitive hormones, for most men can not

understand these hormonal changes so that it may create a situation that

will worsen. Mothers who are pregnant should get gentle and gentle

treatment considering that there is a baby in the womb. The slightest

violence can result in fatal things, namely activating the same as taking a

life.

Key words : Domestic Violence, Death, miscarriage

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu Hal yang sakral, dan merupakan

sebuah proses untuk menggabungkan antara dua insan yang berbeda

untuk tujuan bersama. Pernikahan merupakan suatu hal yang di idam-

idamkan oleh sebagian orang dimana dalam pernikahan tersebut

menggabungkan antara pola pikir, serta kebiasaan yang berbeda Antara

dua orang. Ketika pernikahan sudah berjalan yang menjadi tujuan

berikutnya adalah mempunyai anak untuk melanjutkan keturunan yang

lengkap. Anak merupakan sebuah anugerah dalam Pernikahan, sangat

dianggap istimewa dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Namun tak dipungkiri dalam pernikahan cek cok juga kerap terjadi

dalam pernikahan, memang tidak mudah untuk menggabungkan pola

pikir yang berbeda. Akan tetapi yang paling dihindari dari cek cok

tersebut ialah Kekerasan yang mengakibatkan Luka fisik maupun psikis,
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Apalagi ketika Seorang istri tengah mengandung anak. Ketika seorang

wanita sedang mengandung seorang anak maka ada beberapa hormon

yang dapat mengakibatkan seorang ibu menjadi sensitif, dan badan juga

sangat rentan terhadap benturan atau segala hal yang membahayakan

janin. Meningkatnya jumlah hormon, terutama hormon progesteron

pada trimester pertama, merupakan penyebab mengapa ibu hamil

mudah tersinggung. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal

44 ayat (2) UU PKDRT mengatur ancaman pidana atas tindak kekerasan

fisik dalam lingkup rumah tangga yang berakibat luka berat. Kemudian,

Pasal 44 UU PKDRT tidak sesuai dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

Devinisi anak menurut UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun

2014 yang tertera dalam Pasal 1 yaitu :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

Serta dalam ayat (2) telah disebutkan bahwa anak dalam

kandungan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

dilansir pada situs childwelfare.gov, ada beberapa faktor yang

menjadi latar belakang timbulnya KDRT yaitu :

1. Pengalam Prabadi

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, biasanya mengalami atau
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menyaksikan secara langsung perilaku serupa oleh orang tua atau dari

pengalaman pribadi.

2. Masalah Finansial juga dapat menjadi penyebab terjadinya

KDRT.

3. Pengaruh media Berbagai media, terutama TV, memiliki peran

besar atas maraknya KDR.

4. Komunikasi yang tidak lancar juga memicu terjadinya cek cok

dalam rumah tangga. Karena Komunikasi dua arah yang baik akan

membuat semua masalah menajdi jernih.

Untuk itu jika hal –hal diatas yang memicu terjadinya cek cok

maka yang sebaiknya dilakukan adalah saling memahami satu dengan

yang lain, menjaga komunikasi, menjauhi faktor yang menyebabkan

kemarahan.

Perlindungan hukum terhadap janin yang menjadi korban tindak

kekerasan menurut persperktif Undang-undang No. 35 Tahun 2014

Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dapat diberikan ancaman pidana bagi para pelaku tindak kekerasan

terhadap janin sebagai korban sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan

Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B dan 80.

sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 77A “(1) Setiap Orang yang

dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam

kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kejahatan.”

Pasal 77B “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka

berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati,

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan

penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Perbandingan pengaturan perlindungan hukum terhadap janin

yang menjadi korban tindak kekerasan di Indonesia dan beberapa

negara lain, yang diperbandingkan adalah mengenai ancaman pidananya.

METODE PENELITIAN
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Jenis penelitian Yuridis normatif. Sumber data yang digunakan

adalah data sekunder “Yang terdiri bahan hukum Primer, Sekunder,

Tersier” Data diperoleh menggunakan studi pustaka dan teknik analisis

data menggunakan logika deduktif yang menarik simpulan dari Premis

Mayor ke Premis Minor (dari hal – hal yang bersifat umum ke khusus).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHP, UU PKDRT, UU

Perlindungan Anak.

II. PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum di Indonesia.

Penegakan hukum adalah sebuah proses dimana ditertibkannya

sebuah kaidah, norma, aturan yang berlaku dalam sebuah lingkungan

atau masyarakat. Demi terciptanya sebuah ketertiban tersebut maka

dibuat sebuah sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

b. Dampak perbuatan terhadap kekerasan fisik yang

dilakukan Suami terhadap Istri yang mengandung.

Selain mengakibatkan luka fisik, depresi dan juga luka psikis,

kekerasan terhadap seorang istri yang sedang mengandung juga dapat

mengakibatkan kematian dalam kandungan dengan banyak faktor

(benturan, kandungan lemah, atau fisik ibu yang sudah tidak kuat karena

kekerasan lainnya.

Perbuatan pada Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Pasal 44 ayat (1) UU

PKDRT menyatakan : “Setiap orang yang melakukan perbuatan

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta



— 84—

rupiah).” Pasal 5 huruf a UU PKDRT mengatur larangan setiap orang

dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan kekerasan fisik.

Perbuatan KDRT yang mengakibatkan matinya anak dalam kandungan

merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, karena anak dalam

kandungan telah diatur dalam UU Perlindungan Anak, yang memiliki

kekhususan bagi Anak sebagai korban.

c. Sanksi Bagi Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang

mengakibatkan kematian dalam kandungan.

Dakwaan atas perbuatan kekerasan fisik terhadap anak dalam

kandungan yang berakibat kematian. Sebab telah melanggar Pasal 76C

UU Perlindungan Anak. Ancaman pidana Pasal 76C merujuk Pasal 80 UU

Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menentukan sanksi pidana

kekerasan anak, yaitu:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00

(tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat,

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan

penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”
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Perbuatan pidana tambahan ini mengatur ancaman pidana yang

dapat menjerat SM menurut Pasal 80 ayat (3) Jo. ayat (4) karena anak

dalam kandungan tersebut mati dan pelakunya adalah orangtua

sendiri.Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak No. 35

Tahun 2014, jika Anak Korban mati, pelaku diancam dengan pidana

penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar). SM adalah ayah kandung Anak dalam

kandungan yang mati serta pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak apabila pelaku

penganiayaan tersebut adalah orang tua si Anak Korban, maka

dikenakan pemberatan pidana ditambah sepertiga dari ketentuan Pasal

80 ayat (3), sehingga ancaman pidana nya menjadi pidana penjara paling

lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00

(empat milyar).

Ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT ialah penjara

paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga

puluh juta rupiah). Sedangkan, jika menerapkan Pasal 80 ayat (3) Jo. ayat

(4) UU Perlindungan Anak, ancaman pidana nya lebih berat, yaitu pidana

penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak

Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Konkursus idealis

menerapkan sistem pemidanaan dengan ketentuan pidana yang paling

berat (stelsel absorpsi). Sehingga, diantara UU PKDRT dan UU

Perlindungan Anak, ketentuan pidana yang paling berat adalah UU

Perlindungan Anak. oleh sebab itu, jawaban atas permasalahan kedua

dalam penelitian ini, yaitu Pasal 44 ayat UU PKDRT tidak sesuai dengan

Pasal 80 UU Perlindungan Anak.
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III. PENUTUP

Kekerasan yang mengakibatkan Luka fisik maupun psikis, Apalagi

ketika Seorang istri tengah mengandung anak adalah sebuah tindak

pidana yang dapat mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara atau

denda. Maka dari itu kita sebagai Manusia hendaklah berpikir sebelum

melakukan sesuatu. Apalagi menyakiti orang lain sampai melukai Secara

fisik ataupun mengakibatkan kematian.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat ancaman pidana yang

diatur dalam pasal 44 ayat (2) UU PKDRT ialah penjara paling lama 10

tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah). Sedangkan, jika menerapkan Pasal 80 ayat (3) Jo. ayat (4) UU

Perlindungan Anak, ancaman pidana nya lebih berat, yaitu pidana

penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak

Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Konkursus idealis

menerapkan sistem pemidanaan dengan ketentuan pidana yang paling

berat (stelsel absorpsi). Sehingga, diantara UU PKDRT dan UU

Perlindungan Anak, kekerasan terhadap istri yang berakibat luka berat

dan kekerasan terhadap anak yang berakibat gugurnya anak dalam

kandungan. Ancaman pidana di antara UU PKDRT dan UU Perlindungan

Anak, lebih berat UU Perlindungan Anak sebab terdapat pemberatan

pidana apabila pelakunya orangtua kandung.
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ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA) dibentuk untuk

mewujudkan sistem peradilan yang melindungi kepentingan anak dari

efek negatif peradilan pidana. Bentuk perlindungan kepentingan anak

adalah penyelesaian perkara anak dengan cara diversi yaitu

menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah di luar proses

peradilan formal. Sesuai dengan bPasal 7 UUSPPA penegak hukum yaitu

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak

yang diancam bdengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan

pelaku anak bukan pengulangan (residivis), wajib untuk melaksanakan

diversi. Ketentuan ini dalam prakteknya ternyata dipahami secara

berbeda oleh penegak hukum. Dalam beberapa perkara

anak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA dan

sudah ditangani, anak diperlakukan secara berbeda yakni satu penegak

hukum melakukan diversi sedangkan penegak hukum lainnya tidak

melakukannya. Perbedaan perlakuan ini akan sangat merugikan

kepentingan anak.
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I. PENDAHULUAN

Salah satu asas hukum acara pidana adalah perlakuan yang sama

oleh hukum. Perlakuan yang sama oleh hukum artinya setiap pelaku

tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang sama dari penegak

hukum, pelaku tindak pidana harus diberikan hak-haknya sehingga

dapat mengambil manfaat. Hak-hak Pelaku tindak pidana tidak

didasarkan kepada ras, etnis, golongan, warna kulit, dan sebagainya.

Termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana mempunyai hak untuk

diperlakukan sama oleh hukum.Perlakuan yang sama oleh hukum bisa

juga berarti perlakuan atau penindakan yang sama oleh penegak hukum

terhadap semua pihak yang terjait dalam menangani perkara anak. Anak

yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai yang berkonflik/pelaku,

korban dan saksi tindak pidana tidak boleh mendapatkan efek buruk

dari berjalannya suatu sistem peradilan pidana. Undang-undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya

disebut UUSPPA) menghendaki adanya suatu sistem peradilan pidana

sendiri yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak.

Hal ini dapat dilihat dari sistem penyelesaian pidana yang

mengedepankan Restorative Justice, seperti perdamaian antar para

pihak sebagai upaya untuk mengeluarkan anak dari sistem peradilan

pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

yang lebih mengedepankan normative justice.

II. PEMBAHASAN

Salah satu hak anak dalam UUSPPA adalah mendapatkan

perlakuan dari penegak hukum untuk diupayakan diversi atas perkara
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yang dihadapinya. Diversi sebagai hak anak diatur dalam Pasal 7

UUSPPA yang berbunyi:

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”Ayat (2)

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal

tindak

pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

: Salah satu hak anak dalam UUSPPA adalah mendapatkan

perlakuan dari penegak hukum untuk diupayakan diversi atas perkara

yang dihadapinya. Diversi sebagai hak anak diatur dalam Pasal 7

UUSPPA yang berbunyi: Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan

Diversi.”

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Ketentuan tersebut diimplementasikan oleh penegak hukum baik

Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam menangani perkara

anak, dengan cara mengupayakan diversi. Praktiknya, tidak semua

penegak hukum mengupayakan diversi perkara anak, hal tersebut dapat

dilihat dalam 2 (dua) contoh kasus di bawah ini :
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1. Perkara anak di Pengadilan Negeri Bangli atas nama anak I Gede

Aldi Alias Gede Ardiasa melakukan tindak pidana Pencurian dengan

pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHPidana, terhadap

perkara tersebut Penyidik Kepolisian Resort Bangli telah melakukan

Upaya Diversi namun gagal. Selanjutnya perkara tersebut

tidak dilakukan upaya diversi oleh Penuntut Umum dikarenakan tindak

pidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 UUSPPA, sehingga dijatuhi

pidana penjara percobaan.

2. Perkara anak di Kejaksaan Negeri Amlapura atas nama anak I

Komang Merta Prayoga, melakukan tindak pidana sebagaimana

dimaksud Pasal 81 ayat (2) UU Nomor Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terhadap perkara tersebut Penyidik Kepolisian Sektor Abang Karang

Asem dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karangasem permasalahan

yang sama dengan jurnal yang disusun.

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum empirik (socio-legal

research) yang melihat objek penelitian yaitu hukum sebagai gejala

sosial, yang memandang hukum dari luarnya saja. Hukum sebagai gejala

sosial selalu berkaitan dengan segala permasalahan sosial seperti, politik,

ekonomi dan budaya masyarakat. Objek penelitian adalah penegkan

hukum upaya diversi yang berlokasi di Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu

pendekatan sebagai norma atau kaidah hukum serta bagaimana hukum

dalam pelaksanaannya (law in action) atau dengan kata lain pendekatan

terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku efektif/tidak

efektif di dalam masyarakat. Dengan pendekatan
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ini maka hukum dipandang sebagai gejala sosial yang terus berubah

sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Penelitian ini bersifat deskriptif

yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskrifsikan atau menjelaskan

peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku sebagai

hukum positif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan

untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai

gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan

diteliti.4 : Berdasarkan Pasal 7 UUSPPA tersebut yang diwajibkan adalah

upaya diversi. Upaya

diversi yang dimaksud adalah tindakan Penyidik atau Penuntut Umum

atau Hakim untuk:

1. Memberitahu dan menawarkan kepada anak dan/atau orang

tua/wali, serta korban atau anak dan/atau orang tua/wali untuk

menyelesaikan perkara dengan cara diversi sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan

Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

2. Memanggil para pihak tentang upaya diversi;

3. Membuat berita acara upaya diversi;

4. Menentukan tanggal musyawarah apabila para pihak sepakat

melakukan diversi

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan

Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;

Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum adalah

kegiatan menyerasikan
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hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan

pergaulan hidup.12 Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses

perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat ketidakseragaman tindakan dari penegak hukum

dalam upaya diversi

sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 UUSPPA.

2. Perbedaan penegakan hukum tersebut disebabkan oleh:

a. Faktor substansi hukumnya, yaitu :

Terdapat peraturan yang bertentangan dengan Pasal 7 UUSPPA, yakni

Pasal

3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014

tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak yang

menyebutkan bahwa “Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam

hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
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penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi.

b. Faktor penegak hukumnya, yaitu:

1. Terdapat pandangan bahwa upaya diversi wajib dilakukan apabila

memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, sehingga apabila tidak

diupayakan diversi maka penegak hukum akan dikenakan sanksi

sebagaimana dimaksud Pasal 96 UUSPPA (pada tahun 2013 sudah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi). Menurut pandangan ini perkara anak yang tidak memenuhi

ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA merupakan diskresi penegak hukum,

artinya apabila penegak hukum menghendaki maka diupayakan diversi,

dan sebaliknya. Upaya diversi tersebut semata-mata karena untuk

perlindungan anak dan pemenuhan kepentingan anak.



— 95—

Optimalisasi Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice) dalam
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

~oleh: Dewi Ramadhani
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Dewiramadhani1812@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia era modern pada saat ini ketika terjadi suatu

perbuatan melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana

melawan hukum di suatu kalangan masyarakat dalam menyelesaikan

masalah atau perkaranya banyak yang lebih memilih menggunakan

jalur pengadilan atau litigasi, contohnya perkara saling menghina,

perkara nenek Minah mencuri 3 butir kakao, perkara nenek Asyani

mencuri kayu bakar, perkara nenek Yatimah yang mencuri lauk

majikannya, serta perkara sepele lainnya yang diselesaikan

menggunakan jalur pengadilan sebagai jalan penyelesaiannya. Dengan

hal ini yang menurut pikiran mereka secara teoritis dan konseptual

dengan menggunakan jalur pengadilan dapat menciptakan rasa

kepuasaan dan keadilan dalam penyelesaiannya, namun pada

kenyataannya dan hasilnya dengan menggunakan jalur pengadilan untuk

mendapat keadilan masih sulit untuk dicapai dalam sistem pidana di

Indonesia yang pada akhirnya salah satu pihak akan menimbulkan rasa

demdam, dan tidak adil karena sifatnya cenderung bertujuan atas hasrat

menguntungkan diri sendiri untuk mengalahkan dan merugikan pihak
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lain dengan mendapat kemenangan yang sering menjadi konflik

berkepanjangan “win lose solution’’.

Pihak yang merasa kecewa, tidak adil dan kalah akan merasa hasil

dari putusan melalui jalur pengadilan tidak adil bagi mereka dan akan

mengajukan banding ke ketingkat peradilan yang lebih tinggi untuk

mendapatkan keadilan sehingga dapat mengganggu menghambat jalan

sistem peradilan di Indonesia, karena mengakibatkan terjadinya

penumpukan perkara yang rumit dan berbelit di pengadilan sehingga

akan semakin memperkeruh masalah dan membebani semua pihak

dalam sengketa. Sebenarnya pihak yang merasa dirugikan atau yang

melapor juga akan mengalami semakin banyak kerugian karena dengan

melalui jalur pengadilan yang akan menghabiskan biaya cukup banyak

dalam prosesnya.

Mengutip pernyataan dari Bambang Sutiyoso dalam bukunya

yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi

Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang”

menyatakan bahwa “Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui

pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari kalangan

praktisi maupun teoritisi hukum. Peran dan fungsi peradilan dewasa ini

dianggap mengalami beban yang terlampau padat (overloaded), lamban

dan buang waktu (waste of time), biaya mahal (very expensive) dan

kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau

formalitik (formalistic) dan terlampau teknis (technically), terlebih

adanya "mafia peradilan" yang seakan-akan mengindikasikan keputusan

hakim dapat dibeli.” (Bambang Sutiyoso 2006:30)

Mengutip buku dari Erri Gunrahti Yuni, Restorative Justice dalam

peradilan pidana di Indonesia,Makassar, Pena Indis, 2021, hlm.1.
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Dengan adanya persoalan “Apakah pengadilan tempat untuk

keadilan ?“ Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang sering

menjadi persoalan, bahwa apakah sebenarnya apa yang diputus

pengadilan akan selalu adil, atau justru keadilan tidak ada di Pengadilan,

namun keadilan ada di dalam diri masing-masing individu yang mampu

bersama-sama menyelesaikan masalahnya sendiri. Banyak sekali

masyarakat berbondong-bondong datang kepengadilan menyelesaikan

masalahnya, namun terjadang justru tidak mendapatkan keadilan. Lalu

salah siapa, apakah pengadilannya yang salah karena menerapkan

hukum yang memang demikian adanya, atau justru adagium “Nec curia

deficeret in justitia exhibenda” (pengadilan adalah istana tempat dewi

keadilan bersemayam menyemburkan aroma keadilan tiada henti)

memang sudah seharusnya diganti ?( Erri Gunrahti Yuni 2021:1)

Pada saat ini untuk menaggapi berbagai pemasalahan di atas,

muncul sebuah cara penyelesaian alternatif yaitu dengan menggunakan

konsep keadilan restoratif (restorative justice). Djoko Prakoso dalam

bukunya Kedudukan Justisiable di dalam KUHAPmenyatakan bahwa:

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu

pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada

para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta

masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau

sematamata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di

dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk

mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki

kesalahankesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf,

membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan

masyarakat. (Djoko Prakoso, 1986: 84)
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Dari latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan 2 (dua)

permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Upaya optimalisasi keadilan restoratif (restorative justice)

dalam sistem pidana di Indonesia ?

2. Masalah implementasi dalam upaya optimalisasi keadilan

restoratif (restorative justice) di Indonesia ?

II. PEAMBAHASAN

Upaya optimalisasi keadilan restoratif (restorative justice)

dalam sistem pidana di Indonesia

Dalam perkara pidana sekarang ini muncul suatu model

pendekatan baru dalam upaya perkara pidana di Indonesia yaitu dengan

keadilan resrotatif (Restoratif justice) yang proses penyelesaian

masalahnya dinilai memberikan solusi yang efektif dan komprehensif.

Pendekatan ini mengutamakan adanya hubungan langsung pelaku,

korban, masyarakat, dan para stakeholder dalam proses penyelesaian

masalah dalam perkara pidana. Dalam prakteknya model pendekatan

keadilan restoratif ini sebenarnya sejak jaman dahulu dengan

menggunakan konsep penyelesaian masalah yang digunakan dalam

masyarakat Indonesia sendiri secara langsung telah menggunakan

praktek konsep keadilan restoratif untuk menyelesaian masalahnya

dalam kebiasaan, hukum adat, dan nilai-nilai yang lahir didalamnya yang

tumbuh dan sangat berpengaruh dalam praktik dan kebijakan hukum di

berbagai negara, terlepas dari kenyataan sebenarnya bahwa sampai

sekarang pendekatan model keadilan restoratif sampai saat ini masih

dipermasalahkan dan diperdebatkan karena dalam proses penyelesaian
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masalahnya konsep keadilan restoratif sangat berbeda dengan konsep

pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana

konvensional atau litigasi,

Pada dasarnya sistem hukum akan selalu berkembang dan terus

bergerak mengiringi dinamika kehidupan dalam bermasyarakat, untuk

saat ini konsep penyelesaian masalah melalui jalur diluar pengadilan

atau non litigasi dengan menggunakan konsep keadilan restoratif ini

diupayakan menjadi suatu perubahan yang digunakan dalam mengatasi

permasalahan untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih

mengunakan hati nurani sehingga tidak semena-mena dan bisa lebih

memberikan rasa kemanusiaan, serta bisa mematahkan dan menjawab

stigma negatif mengenai keadilan hukum yang berkembang di

masyarakat seperti perumpamaan istilah hukum yang tumpul ke atas

lancip ke bawah, salah dalam menghukum orang, dan penegak hukum

selalu tertinggal, sehingga bisa memperbaiki sistem penyelesaian hukum

untuk mengatasi suatu perkara yang termasuk dalam perkara pidana

ringan atau sepele agar tidak selalu dimasukkan melalui jalur pengadilan

tetapi bisa lebih efektif dan diutamakan melalui keadilan restoratif

karena penyelesaian masalahnya menggunakan jalur di luar pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi perubahan sebagai

suatu pilihan model yang dapat digunakan sebagai landasan strategi

penyelesaian perkara pidana yang ditujukan untuk mengatasi

ketidakpuasan atas bekerjanya suatu sistem peradilan pidana di

Indonesia selama ini. Dengan melalui sistem keadilan restoratif yang

telah memiliki kekuatan hukum yang tercantum dalam beberapa aturan

seperti Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan
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adanya peraturan ini juga menjelaskan tidak semua perkara pidana bisa

diselesaikan menggunakan jalur keadilan restoratif dalam penyelesaian

tindak pidana, karena dalam peraturan ini memiliki persyaratan

diantaranya yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana,

adanya kesepakatan antara pelaku dengan korban, kerugian korban

dibawah Rp. 2,500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan acaman

hukuman pidana bagi pelaku hanya dengan pidana denda atau pidana

penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Diperkuat dengan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

Pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang mensyaratkan perkara

yang bisa diajukan dalam keadilan restoratif yaitu perkara yang tidak

memecah belah negara, sifatnya tidak radikalisme, separatisme,

keresahan, penolakan, tidak menimbulakn konflik sosial, dan pelaku

belum pernah melakukan tindak pidana pengulangan dalam putusan

hakim. Dari 2 (dua) peraturan diatas menegaskan ada 5 (lima) perkara

yang tidak boleh diselesaikan dalam keadilan restoratif, diantaranya

yaitu perkara yang berhubungan dengan keamanan negara, ketertiban

umum, martabat presiden dan wakil presiden, kesusilaan, peredaran

narkotika,lingkungan hidup, korporasi dan perkara pidana yang

ancamannya dengan pidana minimal.

Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) di

Indonesia pada masa sekarang yang seharusnya dalam sistem peradilan

pidana sudah mulai diterapkan dan diimplikasikan melalui suatu proses

nyata secara keseluruhan yang dikerjakan oleh semua sub sitem hukum

dan penegak hukum secara berkelanjutan atau berhubungan disemua

tingkatan dalam proses peradilan yang terdiri dari tingkat penyelidikan,

tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat pemeriksaan, sampai
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tingkat peradilan yang dilakukan melalui pengadilan, serta semua

stakeholder yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana agar

bisa mengatur bagaimana jalannya penegakan hukum pidana “integrated

criminal justice” dengan baik dan adil untuk semua komponen penegak

hukum di Indonesia karena konsep keadilan restoratif tidak akan bisa

berjalan dengan baik jika salah satu pihak penegak hukum tidak

menyelesaikan perkara hukum melalui konsep keadilan restoratif.

Dalam rangka upaya optimalisasi keadilan restoratif (restorative

justice) di Indonesia, untuk memberikan rasa kepuasan keadilan bagi

masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum, terkhusus bagi

masyarakat kelas bawah atau kaum sendal jepit yang kebanyakan

merasa tidak mendapatkan keadilan ketika mendapat masalah yang

berhadapan dengan hukum dengan menggunakan jalur pengadilan

dalam penyelesaian perkaranya, maka berkenaan dengan pendekatan

atau konsep keadilan restoratif Kejaksaan Republik Indonesia

berkerjasama dibantu oleh pemerintah dan semua komponen penegak

hukum di Indonesia telah bersinergi mengatur, membangun dan

mensosialisasikan pembentukan “ Rumah Restoratif Justice “ di seluruh

Indonesia dari tingkatan pusat sampai menyebar masuk ke tingkat desa

yang diharapkan bisa mengoptimalkan perubahan konsep penyelesaian

masalah diluar jalur pengadilan melalui sistem keadilan restoratif dan

dapat merubah perilaku masyarakat untuk meningkatkan kesadaran

hukum dalam bermasyarakat dan diupayakan agar menghasilkan

manfaat serta pengaruh pembaharuan yang besar dalam kehidupan

sosial bermasyarakat untuk masa sekarang dan masa depan di Indonesia.

Rumah restoratif justice dengan tujuan utama dibangunnya

sebagai tempat masyarakat untuk belajar, bersosialisasi, dan mengatasi
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suatu perkara bagi pihak-pihak yang terkena masalah atau sedang

berhadapan dengan hukum, terkhusus dalam penyelesaian masalah

menggunakan jalur diluar pengadilan melalui keadilan restoratif

diutamakan dengan cara dialog musyawarah untuk mencapai

kesepakatan damai bagi pihak yang berhadapan dengan hukum tanpa

saling merugikan dan dendam di masa mendatang antara pihak-pihak

agar mencapai kepuasan keadilan secara konsisten tanpa memalui jalur

pengadilan dalam penyelesaian masalahnya.

Rumah Restoratif Justice merupakan gagasan penting untuk

kembali membangun nilai-nilai kehidupan yang berada dalam

masyarakat dengan mengikuti nilai-nilai dasar Pancasila sebagai jati diri

bangsa yang mengutamakan musyawarah, kebiasaan berkomunikasi,

meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, peningkatan

identitas nasional melalui kesadaran akan kearifan lokal, antara keadilan

dan kehidupan masyarakat untuk berpartisipasi bersama-sama

menyelesaikan perkara dengan adil damai, demi mensejahterakan dan

selaras dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan hukum dan

lebih terfokus mengutamakan kepentingan korban, pelaku, keluarga

pelaku, dan para pihak penegak hukum, sehingga sangat membantu

penderitaan pelaku tindak pidana.

Masalah implementasi dalam upaya optimalisasi keadilan

restoratif di Indonesia

Di Indonesia sekarang ini dalam melakukan kebijakan baru untuk

penyelesaian tindak pidana harus melakukan peralihan tahapan baru

proses konteks berpikir tetapi dengan tetap memprioritaskan aspek

hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah orang lain agar tidak

melakukan tindak pidana yang sama dan memberikan efek jera bagi para
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pelaku pidana, dengan menggunakan tahapan konsolidasi sistem

pencegahan atau tindakan perlindungan hukum preventif yang lebih

menguatamakan pada pemulihan bagi pelaku kejahatan salah satunya

dengan konsep pendekatan keadilan restoratif yang tidak melakukan

penyelesaian tindak pidana secara represif yang dilakukan dengan cara-

cara penghukuman atau pemberian sanksi terutama yang telah terbukti

bersalah dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam penjara,

pelaku tindak pidana juga akan mengalami penderitaan secara materiil

dan psikis bila tidak mampu membayar ganti rugi atau restitusi

semaksimal mungkin kepada korban tindak pidana atau pihak yang

menang dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini untuk kedepannya

perlu adanya peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang

pemberian ganti rugi atau kompensasi untuk menyeimbangkan

perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana.

Kegiatan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dalam

penerapan konsep keadilan restorasi (restorative justice) masih berada

pada keadaan tidak teritegrasi atau belum mengimplementasi dan

menerapkan secara keseluruhan yang sampai sekarang masih pada

tahap “bisa restoratif” dikatakan seperti demikian karena dalam proses

keadilan restoratif perhatian utamanya bukan dari keikutsertaan korban

dan pelaku dalam penyelesaian sehingga kepentingannya masih

terabaikan sementara peran katif korban dan pelaku penting dalam

konsep peradilan restoratif , tidak ada pertemuan dan musyawarah

pihak yang tertimpa langsung dampak masalahnya, perhatiannya tidak

terfokus pada usaha memperbaiki dampak kerugian dan kerusakan yang

dialami para pihak, fokusnya lebih pada pertanggungjawaban pasif atau

pelangaran dan akibat dari perbuatan hukum atau aturan yang dilanggar.
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Hal itu penyebab pokoknya karena kejaksaan, kehakiman, kepolisian,

dan badan kemasyarakatan sebagai pengguna sistem peradilan pidana di

Indonesia belum memahami sepenuhnya mengenai konsep keadilan

restoratif. Terbukti pada “ serangkaian perkembangan konsep keadilan

restoratif” maka di Indonesia dalam melaksanakan konsep peradilan

restoratif sampai sekarang masih berada dalam keadaan belum

melakukan konsep keadilan restoratif “bisa restoratif” atau

semaksimalnya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”.

Dari kepustakaan paling kurang ada 4 (empat) masalah yang

selalu dihadapi terkait dengan penyelesaian perkara melalui restorative

justice (William R. Wood; Masahiro Suzuki:2016). Pertama, restorative

terus berkembang dan diterapkan pada semakin banyak program yang

sudah ada dan inovatif baru, karena tidak lagi berfokus pada pertemuan

antara korban, pelaku dan pihak lain. Kedua, masalah kelembagaan,

karena meskipun pelembagaan dapat mengarah pada "pertumbuhan"

undang-undang dan program restorative justice, akan tetapi tidak serta

merta diterjemahkan ke dalam pengembangan dan implementasi praktik

yang lebih baik. Ketiga, masalah perpindahan dari bentuk formal

kebentuk informal, di mana “pertumbuhan” restorative justice berakibat

munculnya program atau praktik baru sebagai pengganti sanksi formal

atau informal lainnya, dan bisa menimbulkan anggapan ada intervensi

terhadap sistem peradilan pidana yang sudah ada. Keempat, adalah

masalah relevansi, restorative justice lebih berfokus pada pelanggaran

klas bahwa sebagai “ghettoization of restorative justice”, sehingga

dipersoalkan apakah ia dapat bergerak melampaui “hukuman alternatif”

untuk pelanggaran yang lebih kecil.
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Kejaksaan Agung, Mahkamah agung, Kepolisian dan para penegak

hukum sangat berusaha keras agar dapat menyelesaikan perkara pidana

tidak melalui jalur pengadilan yang sulit, rumit, dan banyak biaya tetapi

dengan menggunakan jalur penyelesaian secara musyawarah damai

yang mengedepankan keadilan melalui konsep keadilan restoratif.

Penerapan keadilan restratif di Indonesia termasuk dalam kategori

sistem baru dalam penerapannya, walaupun sebagian menganggap

bahwa konsep keadilan restoratif sesunnguhnya telah digunakan dalam

sistem hukum adat masyarakat pada jaman dulu. Sehingga seluruh

komponen penegak hukum harus menyempurnakan konsep keadilan

restorative dan membuka kesempatan untuk masyarakat guna

memberikan saran, kritik dan masukan yang membangun untuk

mengoptimalkan keadilan restoratif agar berjalan secara menyeluruh

sesuai konsep hukum berkeadilan di Indonesia. Sampai saat ini di

Indonesia belum ada ketentuan hukum pidana sebagai dasar hukum

dalammenerapkan keadilan restoratif.

Walaupun pelaksanaan konsep keadilan restoratif secara hukum

belum ada ketentuan hukum Kepolisian negara Indonesia memulai

dengan Surat Edaran Nomor : SE/8VII/2018 yang kemudian dilanjutkan

dengan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Kedilan

Restoratif, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, serta yang

paling baru Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Dengan adanya

aturan aturan diatas penerapan keadilan restoratif dalam kaegori

peneyelesaian masalahnya masih sangat dibatasi, walaupun Kejaksaan
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dan Kepolisian dalam penerapannya sudah banyak kasus yang

diselesaikan melalui proses keadilan restoratif.

Masalah utama dalam optimalisasi pelaksanakan proses keadilan

restoratif di Indonesia yaitu dengan adanya beberapa pilihan aturan

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan

Kepolisian Republik Indonesia, yang semata-mata dalam lembaga-

lembaga tersebut memiliki aturan dan wewenang secara personal sesuai

dengan tingkatan proses penyelesaian perkara yang mengakibatkan

prosesnya tidak maksimal dan menyempurnakan dalam melaksanakan

keadilan restoratif. Sebab sistem keadilan restoratif merupakan

penyelesaian sengketa secara alternatif melalui musyawarah mufakat

harus diimplementasikan oleh semua sub sitem peradilan pidana secara

konsisten, berhubungan, dan berkembang agar memenuhi rasa keadilan

dimasyarakat dalam penegakan hukum.

Selanjutnya dalam pemenuhan HAM pelaksanaan keadilan

restoratife juga harus memperhatikan perkembangan kelanjutkan

masyarakat di internasional, meskipun banyak dari beberapa pihak yang

merekomendasi terhadap penerapan yang berlandaskan justpeace

principal sebagaimana telah dilakukan sebelumnya namun juga ternyata

kritik terhadap konsep ini juga mulai muncul yang kemudian

menawarkan konsep hybrid restorative justice sebagai alternatif baru.

Konsep ini berupaya mengatasi mengatasi kelemahan ada pada konsep

restorative justice yang (classic restorative justice) yang mengakibatkan

para pihak penegak hukum terutama jaksa yang melakukan

penyalahgunaan kewenangan dalam proses mediasi atau musyawarah

saat penyelesaian masalah karena adanya situasi dimana terjadi

penawaran kesepakatan konsekuensi pengembalian kerugian atau ganti
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rugi yang tidak adil antara pelaku dan korban yang mengakibatkan

pelaku mendapat resiko tuduhan lebih buruk (exacerbating judice) dan

mengakibatkan resiko sakit hati yang lebih buruk (aggravated) antara

pelaku dan korban dengan adanya partisipasi banyak pihak penegak

hukum yang menuntut menggunakan sistem keadilan restoratife

sebagai cara terbaik untuk menyelesaian sengketa dan para stakeholder

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan

dalam sistem keadilan restoratif klasikal dengan melalui proses mediasi

dalam musyawarah lebih mempunyai potensi untuk menempatkan bagi

pihak korban yang tidak mempunyai kekuasaan dan dalam kategori

rakyat miskin pada posisi yang lemah sehingga cenderung merasa

dirugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga masih

mempertahankan pemenjaraan tetapi pemenjaraan pada tempat khusus

dan berfokus pada edukasi dan rehabilitasi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya sistem hukum akan selalu berkembang dan terus

bergerak mengiringi dinamika kehidupan dalam bermasyarakat, untuk

saat ini konsep penyelesaian masalah melalui jalur diluar pengadilan

atau non litigasi dengan menggunakan konsep keadilan restoratif ini

menjadi upaya alternatif suatu perubahan yang digunakan dalam

mengatasi permasalahan untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih

mengunakan hati nurani sehingga tidak semena-mena dan bisa lebih

memberikan rasa kemanusiaan. Dalam rangka upaya optimalisasi

keadilan restoratif di Indonesia, untuk memberikan rasa kepuasan

keadilan bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum,
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Kejaksaan Republik Indonesia berkerjasama dibantu oleh pemerintah

dan semua komponen penegak hukum di Indonesia telah bersinergi

mengatur, membangun dan mensosialisasikan pembentukan “ Rumah

Restoratif Justice “ di seluruh Indonesia dari tingkatan pusat sampai

menyebar masuk ke tingkat desa yang diharapkan bisa mengoptimalkan

perubahan konsep penyelesaian masalah diluar jalur pengadilan melalui

sistem keadilan restoratif dan dapat merubah perilaku masyarakat

untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam bermasyarakat dan

diupayakan agar menghasilkan manfaat serta pengaruh pembaharuan

yang besar dalam kehidupan sosial bermasyarakat untuk masa sekarang

dan masa depan di Indonesia.

Kegiatan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dalam

penerapan konsep keadilan restorasi masih berada pada keadaan tidak

teritegrasi atau belum mengimplementasi dan menerapkan secara

keseluruhan yang sampai sekarang masih pada tahap “bisa restoratif”

dikatakan seperti demikian karena dalam proses keadilan restoratif

perhatian utamanya bukan dari keikutsertaan korban dan pelaku dalam

penyelesaian sehingga kepentingannya masih terabaikan. Masalah

utama dalam melaksanakan proses keadilan restoratif di Indonesia yaitu

dengan adanya beberapa pilihan aturan yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia,

yang semata-mata dalam lembaga-lembaga tersebut memiliki aturan dan

wewenang secara personal sesuai dengan tingkatan proses penyelesaian

perkara yang mengakibatkan prosesnya tidak maksimal dan

menyempurnakan dalam melaksanakan keadilan restoratif. Sebab

sistem keadilan restoratif merupakan penyelesaian sengketa secara

alternatif melalui musyawarah mufakat harus diimplementasikan oleh
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semua sub sitem peradilan pidana secara konsisten, berhubungan, dan

berkembang agar memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dalam

penegakan hukum.
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ABSTRAK

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan

perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangutan yang

bedasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Sedangkan

pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu “Ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya pernikahan memiliki

tujuan antara lain memperoleh keturunan, menjadi pasangan yang

bertaqwa dan terhindar dari hal-hal yang dilanggar. Adanya akibat

hukum terhadap manipulasi data dan yang bisa terjadi berupa

pembatalan perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang

tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pada Pasal 22 UU No. 1 tahun

1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila

para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci :Manipulasi Data Perkawinan

mailto:indra110oktober@gmail.com
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I. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan

perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang

bedasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Sedangkan

pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu “Ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Perkawinanpun mempunyai tujuan secara langsung

perkawinan di indonesia yaitu mana yang harus dilakukan dan mana

yang harus tidak dilakukan, misalnya mengikuti prosedur bagi yang akan

melangsungkan perkawinan. Sedangkan tujuan secara tidak langsungnya

adalah apa yang diinginkan seseorang dalam perkawinan, setelah

menjalankan setiap prosedurnya, yaitu berumah tangga yang bahagia

dan harmonis.

Harus di akui tidak semua ikatan perkawinan dapat berjalan

sesuai yang diharapkan, Indonesia sebagai negara hukum, tidak terlepas

dari regulasi dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh

masyarakat ketika mengakhiri pernikahannya, dari itulah diperlukan

suatu instansi peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama merupakan

pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang

memeriksa, dan memutus perkara perdata bagi umat Islam. Salah satu

perkara yang ditanganinya adalah perkawinan akan batal/dapat

dibatalkan jika tidak memenuhi prosedur sebuah perkawinan
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sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ada beberapa kasus perkawinan tidak harus dibatalkan

karena mengelabui petugas institusi perkawinan dengan cara manipulasi

data perkawinan. Walaupun demikian, tentu saja terdapat pihak-pihak

yang merasa sangat dirugikan karena tidak adanya sanksi, melainkan

demi ketertiban dan menanamkan kesadaran masyarakat, hanya

sekedar membatalkan perkawinan sebagai tujuan akhirnya. Gagasan

bahwa negara segera menemukan standar hukum yang jauh lebih

membumi sangat diperlukan masyarakat.

Hal tersebut didasarkan akibat dari melakukannya

penyalahgunaan hukum secara sengaja demi kepentingan pribadinya

yang pada gilirannya merugikan orang lain. oleh karena itu, yang perlu

diperhatikan tidak hanya budaya hukum (perilaku masyarakat) semata

tetapi juga substansi hukum dan struktur hokum juga perlu diperbaiki.

Karena sebaik apapun budaya hukumya, keberhasilan hukum juga

ditentukan oleh perturan yang diundangakan serta penyelenggara

hukumnya.Tetapi, jika budaya hukum dan struktur hukum tidak

mendukung berlakunya peraturan perundanganundangan yang ada,

maka hukum tersebut hanyalah tulisan diatas lembaran-lembaran yang

tidak bermakna.

RumusanMasalah

Topik yang akan dibahas dalam jurnal ini, adalah :

1. Seperti apakah upaya hukum dalam menyelesaikan perkawinan

karena adanya suatu masalah manipulasi data ?
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2. Apa yang dapat ditempuh untuk Pencegahan manipulasi data

pada Perkawinan?

3. Bagaimana penyebab timbulnya manipulasi data pada

perkawinan?

Tujuan

1, Dapat mengetahui tentang upaya hukum seperti apa untuk

menyelesaikan masalah perkawinan karena adanya suatu manipulasi

data.

2. Dapat mengetahui tentang bagaimana pencegahan manipulasi

data pada perkawinan.

3. Dapat mengetahui tentang penyebab terjadinya masalah

manipulasi data didalam perkawinan.

Metode Penulisan

- Jenis dan Pendekatan Penulisan : Pada penulisan jurnal ini

bersifat deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan

suatu riset kualitatif yang mempunyai bentuk deskripsinya

menggunakan fakta dan atau fenomena yang didapat dari data secara

nyata atau sesungguhnya.

- Fokus Data Penulisan : Pada penentuan fokus dalam jurnal

penelitian jenis kualitatif terfokuskan pada tingkatan pembaruan

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Biasanya

pembaharuan informasi mempunyai wujud untuk memahami secara

luas dan tertuju pada situasi social, dan memperoleh hipotesis atau ilmu

baru dari situasi sosial yang diteliti.
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- Sumber Data : Pada Sumber data yang digunakan pada jurnl ini

merupakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang

diperoleh dari sumber lain yang sudah ada. oleh karena itu penulis tidak

perlu untuk mengumpulkan data langsung dari objek yang akan diteliti.

Data sekunder itu dapat berupa data hasil penelitian dan atau berupa

data dokumen kelembagaan.

II. PEMBAHASAN

Upaya Hukum TerhadapManipulasi Data Pada Perkawinan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan. Selain itu, pasangan suami isteri dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila:

a. Menjalankan perkawinan karena di bawah ancaman atau

paksaan yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1/1974);

b. Salah satu pihak memalsukan identitasnya, seperti status, usia,

atau agama (Pasal 27 UU No.1/1974);

c. Suami atau isteri masih terikat pernikahan yang sah dengan

orang lain (Pasal 24 UU No. 1/1974);

d. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan

Agama (Pasal 71 KHI);

e. Wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah dari suaminya

(Pasal 71 KHI);
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f. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali dan dilaksanakan oleh

wali yang tidak berhak (Pasal 71 KHI);

g. Melanggar batas usia perkawinan (Pasal 7 UU No.1/1974).

Hal yang berkaitan dengan batalnya perkawinan diatur dalam

Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan

dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi prosedur dan

persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Secara sepintas

pembatalan perkawinan mirip dengan pencegahan perkawinan. Namun

sebenarnya kedua upaya hukum tersebut berbeda. Pencegahan

perkawinan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan

pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Selain itu isteri atau suami yang masih terikat dalam suatu

perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak dapat mengajukan

pembatalan perkawinan yang baru dengan memperhatikan ketentuan

mengenai izin untuk berpoligami.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan

dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat

tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Pihak-pihak yang dapat

mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami

atau isteri;

2. Suami atau isteri;

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum

diputuskan;
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4. Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan setiap orang

yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Alternatif Pencegahan Pemalsuan Identitas dalam

Perkawinan Pencegahan Manipulasi Data Pada Pernikahan

KUA yang merupakan Institusi penyelenggara

pernikahan,seharusnya memahami perundang-undangan tentang

pernikahan secara lebih mendalam. oleh hal tersebut dalam memeriksa

kelengkapan berkas calon suami istri tidak sampai terjadi perbuatan

oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut

dimaksudkan agar sebisa mungkin tidak terjadi suatu pelanggaran

terhadap ketentuan agama dan perundang-undangan. . Untuk

menghindari akan terjadinya pelanggaran sebelum ijab qabul, dalam

perkawinan maka dapat dicegah jika terdapat pihak yang tidak

memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

Sesuai pada penjelasan PP No. 9 tahun 1975 mengenai

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

pasal 45 diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai

yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40, dan sanksi

hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang

melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11,13, dan 44. Pejabat

yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya

Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Tidak ada hal yang materiil

terhadap pasal-pasal sanksi terhadap calon mempelai, namun yang

sangat perlu diperhatikan adalah ketelitian bagi pegawai pencatat

perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi
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dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang (pasal

6). Jika tidak teliti, tentu saja menurut undang-undang ini yang

mendapat sanksi adalah pegawai pencatat perkawinan. Sayangnya,

penerapan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang perkawinan

hampir tidak dimulai dan belum menemukan titik terangnya siapa yang

akan mengeksekusi. Padahal, basis filsafat dibalik hukuman adalah

membangkitkan hak asasi manusia dan juga usaha untuk menurunkan

ketidakadilan dalam berumah-tangga. Seperangkat hukuman yang

dihadirkan tentu saja memiliki tujuan yang tidak lain adalah untuk

mencegah perilaku kriminal pada masa selanjutnya.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila tidak memenuhi

dua persyaratan. Pertama, yaitu syarat materiil adalah syarat yang

berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Akta nikah, dan sebab-sebab

terjadinya larangan perkawinan. Kedua, yaitu syarat administratif adalah

syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang

meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali dan

pelaksanaan akad nikahnya, juga harus diperhatikan. Tentu saja,

identifikasi Pegawai Pencatat Nikah sangat dibutuhkan terhadap calon

mempelai yang memiliki larangan pernikahan untuk menolak

perkawinannya disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Pencegahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Manipulasi Data

Pada Perkawinan

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya manipulasi data

didalam perkawinan, yaitu sebagai berikut:
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a. Tanpa harus dimengerti istri adanya hasrat dan keinginan

berpoligami serta tanpa seizin pengadilan

b. Akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para

petugas atau Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) mengakibatkan tidak

tertibnya pelaksanaan administrasi Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR),

c. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksananya, termasuk

munakahat, belum merata di kalangan masyarakat dan instansi-instansi

yang mengakibatkan kurangnya kepedulian terhadap perkawinan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai bentuk manipulasi data didalam pernikahan sudah

kehilangan rasa dan tidak dapat diaplikasikan dalam sistem social

bermasyarakat. Apabila pada saat berlangsungnya akad nikah yang tidak

sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada saai ini hal

tersebut merupakan suatu perbuatan yang cacat, bahkan perbuatan

tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan

atau hukum dan harus dihindari oleh siapapun. Pada hal tersebut dapat

diartikan bahwasanya perubahan social dan perkembangan zaman serta

kultur yang ada didalam masyarakat sangat mempengaruhi terhadap

suatu perkawinan contohnya saja manipulasi data, yang mengharuskan

perubahan dalam hal ini sehingga mampu menjalankan pelayanan

hukum yang lebih maksimal lagi. Hal seperti ini lah seharusnya untuk

diakui, dan disadari akan keberadaanya, perlu dimengerti tidak s

emuanya diselesaikan dengan secKesimpulan.
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B. Saran

Berikut merupakan saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Apabila tidak adanya kejujuran seperti halnya manipulasi data

perkawinan, maka dari itu pembaca mampu mengerti dan memahami

apa saja dampak dan akibat yang timbul serta tentunya mengerti betapa

bahannya memalsukan identatas hanya untuk kepuasan sendiri tanpa

tahu akibat yang nantinya akan timbul.

2. Setelah menyusun jurnal yang ini, penulis mengharapkan ketika

melangsungkan pernikahan agar dikemudian hari tidak adanya

permasalahan yang timbul maka sebuah pernikahan haruslah sesuai

peraturan yang berlaku dan juga sudah memenuhi syarat

IV. DAFTAR PUSTAKA
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ABSTRAK

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu “Ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Akibat hukum dari

pemalsuan identitas yang terjadi bisa berupa pembatalan pernikahan

yang berarti telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya

pelanggaran terhadap aturan tertentu. Hal tersebut sering terjadi karena

tidak adanya pengawasan baik dari pihak keluarga atau berbagai pihak

berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati,

setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap UU Perkawinan atau hukum

munakahat.

Kata Kunci : Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan
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I. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu “Ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Friedman menyatakan bahwa

setiap regulasi memiliki tujuan langsung dan tidak langsung. Begitu pula

dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Tujuan langsung dari

peraturan perkawinan yaitu apa yang harus dilakukan atau tidak

dilakukan. Misalnya memenuhi rukun dan syarat bagi yang hendak

melangsungkan pernikahan. Sementara tujuan tidak langsungnya adalah

apa yang diharapkan seseorang dalam pernikahan setelah melaksanakan

semua prosedurnya, yakni rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Friedman berkata bahwa segala sesutu mempunyai tujuan secara

langsung maupun tidak langsung. Sama hal nya juga dengan prosedur /

peraturan perkawinan di indonesia. Tujuan secara langsung perkawinan

di indonesia yaitu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus

tidak dilakukan, misalnya mengikuti prosedur bagi yang akan

melangsungkan perkawinan. Sedangkan tujuan secara tidak langsungnya

adalah apa yang diinginkan seseorang dalam perkawinan, setelah

menjalankan setiap prosedurnya, yaitu berumah tangga yang bahagia

dan harmonis.

Tidak semua ikatan perkawinan dapat berjalan sesuai yang

diinginkan, sebagai negara hukum, tidak terlepas untuk meregulasikan

bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh tiap-tiap anggota

masyarakat ketika mengakhiri pernikahannya, yang tentunya diperlukan
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suatu badan peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan

keadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama merupakan pelaksana

kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, dan

memutus perkara perdata bagi umat Islam. Salah satu perkara yang

ditanganinya adalah perkawinan akan batal/dapat dibatalkan jika tidak

memenuhi prosedur sebuah perkawinan sebagaimana yang ditetapkan

dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Beberapa kasus perkawinan tidak harus dibatalkan karena

mengelabui petugas institusi perkawinan. Konsekuensi bagi para pihak

yang perkawinannya dibatalkan akan kembali ke status semula sebab

perkawinannya dianggap tidak pernah ada (never come to being),

sehingga pihak yang bersangkutan dapat menikah lagi secara sah

dikemudian hari.Meskipun demikian, tentu saja terdapat pihak-pihak

yang merasa sangat dirugikan karena tidak adanya sanksi, melainkan

demi ketertiban dan menanamkan kesadaran masyarakat, hanya

sekedar membatalkan perkawinan sebagai tujuan akhirnya. Gagasan

bahwa negara segera menemukan standar hukum yang jauh lebih

membumi sangat diperlukan masyarakat.

Hal tersebut didasarkan akibat terpengaruh pandangan

individualistik, yakni hukum cenderung dimanfaatkan, bahkan

melakukan penyalahgunaan hukum secara

sengaja demi kepentingan pribadinya yang pada gilirannya

merugikan orang lain. oleh karenanya, yang perlu diperhatikan tidak

hanya substansi hukum dan struktur hukum semata, tetapi juga budaya

hukum (perilaku masyarakat) juga perlu diperbaiki. Karena sebaik

apapun peraturan diundangkan, keberhasilan hukum juga ditentukan

oleh budaya hukum masyarakat bersangkutan serta penyelenggara
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hukumnya.Tetapi, jika budaya hukum dan struktur hukum tidak

mendukung berlakunya peraturan perundanganundangan yang ada,

maka hukum tersebut hanyalah tulisan diatas lembaran-lembaran yang

tidak bermakna.

RumusanMasalah

Topik yang akan dibahas dalam jurnal ini, adalah :

1. Bagaimanakah upaya hukum dalam menyelesaikan perkawinan

karena adanya pemalsuan identitas?

2. Bagaimana Alternatif Pencegahan Pemalsuan Identitas dalam

Perkawinan?

3. Apa saja penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam

perkawinan?

Tujuan

1, Dapat mengetahui tentang bagaimana upaya hukum dalam

menyelesaikan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

2. Dapat mengetahui tentang bagaimana alternatif pencegahan

pemalsuan identitas dalam perkawinan.

3. Dapat mengetahui tentang penyebab terjadinya pemalsuan

identitas dalam perkawinan.

Metode Penulisan

- Jenis Penulisan : Penulisan artikel ini bersifat deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu riset kualitatif yang bentuk

deskripsinya menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari

data-data secara apa adanya.
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- Fokus Penulisan : Penentuan fokus dalam proposal penelitian

jenis kualitatif lebih didasarkan pada tingkat pembaruan informasi yang

akan didapat dari situasi sosial (lapangan). Biasanya pembaharuan

informasi berwujud usaha/ikthtiar untuk memahami secara lebih luas

dan mendalam mengenai situasi social, dan menghasilkan hipotesis atau

ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti.

- Sumber Data : Sumber data yang digunakan pada artikel ini

adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh

dari sumber lain yang telah ada. Sehingga penulis tidak mengumpulkan

data langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder itu dapat berupa

data hasil penelitian atau berupa data dokumenter administratif

kelembagaan.

II. PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum dalam Pembatalan Perkawinan Karena

Pemalsuan Identitas

Hal yang berkaitan dengan batalnya perkawinan diatur dalam

Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan

dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi prosedur dan

persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Secara sepintas

pembatalan perkawinan mirip dengan pencegahan perkawinan. Namun

sebenarnya kedua upaya hukum tersebut berbeda. Pencegahan

perkawinan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan

pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung.
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Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan

dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat

tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Pihak-pihak yang dapat

mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami

atau isteri;

2. Suami atau isteri;

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum

diputuskan;

4. Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan setiap orang

yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain itu isteri atau suami yang masih terikat dalam suatu

perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak dapat mengajukan

pembatalan perkawinan yang baru dengan memperhatikan ketentuan

mengenai izin untuk berpoligami.

Apabila perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tidak

dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan tersebut dapat

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan ke

atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri. Bagi suami atau

isteri, hak untuk mengajukan pembatalan akan gugur apabila mereka

telah hidup bersama sebagai suami isteri dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan meski telah menyadari keadaan salah sangka suami atau isterinya.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila
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para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan. Selain itu, pasangan suami isteri dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila:

a. Menjalankan perkawinan karena di bawah ancaman atau

paksaan yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1/1974);

b. Salah satu pihak memalsukan identitasnya, seperti status, usia,

atau agama (Pasal 27 UU No.1/1974);

c. Suami atau isteri masih terikat pernikahan yang sah dengan

orang lain (Pasal 24 UU No. 1/1974);

d. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan

Agama (Pasal 71 KHI);

e. Wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah dari suaminya

(Pasal 71 KHI);

f. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali dan dilaksanakan oleh

wali yang tidak berhak (Pasal 71 KHI);

g. Melanggar batas usia perkawinan (Pasal 7 UU No.1/1974).

2. Alternatif Pencegahan Pemalsuan Identitas dalam

Perkawinan

Institusi penyelenggara pernikahan, yang dalam hal ini seluruh

jajaran KUA sebaiknya memahami perundang-undangan tentang

pernikahan secara matang. Sehingga dalam memeriksa kelengkapan

berkas calon suami istri tidak sampai terjadi perbuatan oleh masyarakat

yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tidak lain adalah upaya agar sebisa

mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama dan

perundang-undangan. Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya bertugas
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untuk mencatatkan perkawinan saja, tetapi juga memiliki tugas untuk

mengawasi terhadap adanya pelanggaran perkawinan antara calon

mempelai pasutri. Untuk menghindari akan terjadinya pelanggaran

sebelum ijab qabul, perkawinan dapat dicegah jika terdapat pihak yang

tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dilakukan apabila tidak memenuhi dua

persyaratan. Pertama, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan

dengan pencatatan perkawinan, Akta nikah, dan sebab-sebab terjadinya

larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat

perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi

calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad

nikahnya, juga harus diperhatikan. Tentu saja, identifikasi Pegawai

Pencatat Nikah sangat dibutuhkan terhadap calon mempelai yang

memiliki larangan pernikahan untuk menolak perkawinannya disertai

dengan alasan-alasan penolakannya. Pencegahan perkawinan

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penjelasan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45

diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang

melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40, dan sanksi hukuman

kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar

ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11,13, dan 44. Pejabat yang

melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-

(tujuh ribu lima ratus rupiah). Tidak ada hal yang materiil terhadap

pasal-pasal sanksi terhadap calon mempelai, namun yang sangat perlu

diperhatikan adalah ketelitian bagi pegawai pencatat perkawinan
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mengenai syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi dan tidak

terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang (pasal 6). Jika

tidak teliti, tentu saja menurut undang-undang ini yang mendapat sanksi

adalah pegawai pencatat perkawinan. Sayangnya, penerapan sanksi

terhadap pelanggaran undang-undang perkawinan hampir tidak dimulai

dan belum menemukan titik terangnya siapa yang akan mengeksekusi.

Padahal, basis filsafat dibalik hukuman adalah membangkitkan hak asasi

manusia dan juga usaha untuk menurunkan ketidakadilan dalam

berumah-tangga. Seperangkat hukuman yang dihadirkan tentu saja

memiliki tujuan yang tidak lain adalah untuk mencegah perilaku

kriminal pada masa selanjutnya.

3. Ada beberapa penyebab terjadinya pemalsuan identitas

dalam perkawinan

Beberapa penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam

perkawinan, yaitu:

a. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin menggerai

keuntungan yang sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri

sendiri.

b. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat

tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanannya dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat.

c. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi Nikah Talak

Cerai Rujuk (NTCR), akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan

teknis para petugas atau Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) dan

wakilnya.
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d. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksananya, termasuk

munakahat, belum merata di kalangan masyarakat dan instansi-instansi

yang mengakibatkan kurangnya kepedulian terhadap perkawinan.

e. Adanya keinginan berpoligami tanpa harus diketahui oleh

isterinya dan memudahkannya tanpa harus meminta izin ke pengadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk pemalsuan identitas tersebut sudah jauh kehilangan

rasionalitasnya dan sudah tidak dapat diaplikasikan dalam sistem sosial

hari ini. Akad nikah yang dilangsungkan secara tidak sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku adalah perbuatan yang nihil, bahkan

perbuatan tersebut melanggar hukum yang harus dicegah oleh siapapun

yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan

itu telah dilaksanakan. Posisi tersebut menjelaskan bahwa perubahan

sosial dan kultur dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai dalam

perkawinan seperti halnya pemalsuan identas ini, yang mengharuskan

rekonstruksi dalam nilai-nilai ini sehingga mampu menjalankan

pelayanan hukum yang lebih baik lagi. Fenomana semacam ini memang

diketahui, diakui, dan disadari eksistensinya, tetapi tidak sepenuhnya

diselesaikan dengan segera. Gagasan sistem hukum Lawrance M

Friedman sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan penambahan ide

dari Jimly Asshiddiqie adalah tawaran yang yang apabila diaplikasikan

bisa menunjang kinerja kepada struktur hukum nuntuk menjadi Good

Governance.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan hal yang paling diinginkan dari setiap

manusia. Pernikahan yang baik harus dilandasi dengan kasih sayang dan

cinta serta kejujuran dari setiap pasangan. Dalam melangsungkan

pernikahan harus juga memenuhi syarat, rukun serta aturan yang

berlaku. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak adanya

permasalahan yang timbul.

2. Diharapkan dengan adanya penulisan jurnal ini, pembaca

mampu mengerti tentang dampak serta akibat yang terjadi dengan

adanya pembatalan perkawinan, serta mengerti betapa bahannya

memalsukan identatas hanya untuk kepuasan sendiri tanpa tahu akibat

yang nantinya akan timbul.

IV. DAFTAR PUSTAKA
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni merupakan hasil karya manusia yang bernilai Estetis, yaitu

perwujudan dari ekspresi dari perasaan. Karya seni musik menjadi salah

satu sarana dalam meng ekspresikan perasaan atau emosi ke bentuk

nada maupun bunyi sehingga menciptakan ritme dan harmoni. Di

indonesia sudah banyak musisi-musisi maupun pencipta lagu yang lahir.

Namun, di zaman modern ini, kreativitas mereka mulai menurun seiring

dengan terekamnya catatan peretasan orang nekat dengan mengunduh

dari situs web yang tidak sah. peretasan oleh orang-orang yang tidak

bertanggung jawab dengan membuat situs-situs download ilegal. Hasil

karya mereka dapat dengan mudah dibajak dan dibeli dengan harga

murah. Hal ini dapat dilihat dari kemerosotan industri rekaman

terutama yang diakibatkan oleh penjualan rekaman-rekaman bajakan.

Pembajakan karya seni musik di Indonesia bertambah di setiap

tahunnya, membuat para musisi dan industri musik mengalami kerugian

milyaran rupiah akibat pembajakan. Pentingnya penegakan Hak Cipta

untuk menumbuhkan semangat pencipta dibidang Seni, khususnya karya

seni musik.

mailto:rinamerry20@gmail.com
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Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara

mandiri maupun bersama menghasilkan suatu karya asli atau pribadi

dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1 No. 28 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014. Indonesia adalah salah satu negara

dengan pelanggaran hak cipta yang cukup parah. Kreator berhak

menerima penghargaan yang sepadan dengan nilai yang telah mereka

sumbangkan karena mereka telah memperkaya komunitas pengguna

melalui karya mereka. Undang-undang hak cipta memberikan hak

eksklusif kepada penulis atas karya mereka, mendukung hak individu

untuk mengontrol karya mereka, dan menghargai kontribusi mereka

kepada masyarakat. Pembayaran royalti menjadi konsekuensi

penggunaa karya orang lain karena merupakan karya intelektual yang

dilindungi undang-undang. Siapapun yang ingin menggunakannya harus

mendapat izin dari pemilik hak cipta yang sah.

Suatu karya dapat memberikan nilai ekonomis baik bagi pencipta

maupun penerima lisensi melalui penjualan komersialnya ke pasar.

Suatu ciptaan tidak hanya membutuhkan waktu, kreativitas,

pemikiran, dana, dan tentunya kerja keras, tetapi juga perlu dilindungi

secara hukum dari segala jenis ciptaan yang dapat membahayakan

pencipta. Karena harganya yang cukup murah, karya musik bajakan

dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 telah diancam dengan nilai yang tinggi, namun

masyarakat tidak peduli dan dengan mudahnya jual beli barang bajakan.

oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pembajakan musik sangat

penting dan menarik untuk dibahas.
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B. Rumusan Masalah

1. Apa saja perlindungan hukum hak cipta atas karya musik

berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014?

2. Bagaimana upaya penegakan hukum menyikapi

pembajakan karya musik berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun

2014?

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik

Melindungi masyarakat adalah esensi dan tujuan dari hukum.

Akibatnya, perlindungan hukum masyarakat harus berupa kepastian

hukum. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta khususnya sub

d ditegaskan bahwa dalam pengertian undang-undang, lahu atau karya

musik didefinisikan sebagai satu kesatuan utuh dari suatu karya cipta.

Lagu atau musik harus dipahami sepenuhnya agar dapat dianggap

sebagai karya cipta.

Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan Pasal 40 (1) D

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan

musik dan seni. Perlindungan hukum berupa perlindungan hukum yang

bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif yaitu

bersifat pencegah, dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 mengatur tentang hak moral dan

Pasal 8 sampai Pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas

karya cipta musik, yang merupakan wujud dari sifat eksklusif hak cipta.

Hak moral merupakan hak pencipta karya cipta yang secara

umum diakui di yuridiksi hukum sipil dan pada tingkat yang lebih
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rendah, beberapa yuridiksi hukum umum. Hak moral meliputi hak

atribusi, hak untuk menerbitkan karya secara anonim dan hak atas

integritas karya.

Hak moral tidak dapat dicabut dari pencipta dan melekat pada diri

pencipta, tetapi dapat dialihkan jika pencipta meninggal dunia atau

karena alasan lain yang dapat dibenarkan secara hukum.

Hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dicabut,

tetapi dapat dialihkan jika pencipta dapat dialihkan jika pencipta

meninggal dengan sengaja atau karena alasan lain yang dapat

dibenarkan menurut undang-undang.

Perlindungan Hukum Represif yaitu bersifat penindakan atau

penyelesaian sengketa. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak

cipta diatur pada pasal 95 yang berisi:

1. Arbitrase, pengadilan, atau prosedur penyelesaian

sengketa alternatif semuanya dapat digunakan untuk menyelesaikan

sengketa hak cipta.

2. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Tidak ada pengadilan lain selain Pengadilan Niaga yang

disebutkan dalam ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian

sengketa hak cipta.

4. Sebelum melakukan tindak pidana, selain pelanggaran hak

cipta atau hak terkait berupa pembajakan, para pihak yang bersengketa

harus mencapai penyelesaian melalui mediasi jika diketahui berada di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. dari Indonesia.
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Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Musik

Penegakan hukum terhadap pembajakan musik merupakan upaya

negara untuk menjaga hak-hak ekonomi serta hak moral pencipta dan

pemilik hak yang sangat penting bagi terwujudnya inovasi negara,

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lembaga penegak hukum dapat mengajukan tindakan perdata

atas pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan karya musik. Untuk

kompensasi yang berlaku bagi pencipta, karena fakta bahwa hak cipta

dapat merugikan, serta hukum berdasarkan undang-undang pidana yang

relevan. Selain itu, merugikan kepentingan masyarakat secara

keseluruhan dan juga penemu individu.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang grafis dan elektronik adalah penggunaan kemajuan

ini secara ilegal oleh mereka yang mencari imbalan finansial langsung

tanpa memperhatikan hukum atau hak orang lain.

Pembajakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Pembajakan sederhana terjadi ketika rekaman asli

direplikasi tanpa persetujuan produser atau pemegang hak yang sah

untuk tujuan perekaman. Kemasan rekaman bajakan berbeda dari

rekaman luar biasa.

2. Tanpa persetujuan pemegang hak cipta, rekaman duplikat

dibuat dan disajikan serupa dengan lagu. Orang-orang ditipu untuk

membuat mereka percaya barang yang mereka beli itu asli dengan

meniru logo dan perusahaan.
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3. Pengulangan rekaman beberapa artis tanpa persetujuan

mereka, persetujuan komposer, atau persetujuan kontrak rekaman yang

mengikat mereka pada perjanjian kontrak

Bentuk repetasi ketiga diatas umumnya ditemukan dalam bentuk

compact atau kaset meskipun kadang-kadang ditemukan dalam bentuk

disc.

Seleksi atau pengetikan adalah jenis pembajakan musik di mana

lagu yang berbeda dari yang sedang populer digunakan. Jenis

pembajakan ini melibatkan pembuatan album rekaman dalam bentuk

koleksi album populer yang diproduksi dengan kaset berkualitas tinggi

dan dijual dengan harga premium. Pirate juga membuat salinan ilegal

dari barang-barang yang disebutkan di atas. Ada produk album rekaman

yang diatur dengan baik seperti album rekaman formal, dan ada produk

album rekaman lainnya yang dikemas secara rutin, biasanya dijual oleh

pedagang kaki lima atau toko kecil, dan tunduk pada persyaratan

pengetikan. Bentuk pelanggaran ini berdampak pada industri musik,

karena dapat menghilangkan kesempatan untuk menjual beberapa

album sekaligus.

Pembajakan dan pemalsuan adalah istilah yang dapat

dipertukarkan. Pembajakan memiliki arti yang lebih matang , termasuk

setiap contoh plagiarisme atau penyalinan karya, konsep, atau

kemampuan yang tidak disetujui. Sedangkan pemalsuan memiliki arti

yang lebih sempit yaitu perulangan atau peniruan terhadap sesuatu yang

ditujukan agar orang percaya bahwa peniruan atau pemalsuan itu adalah

sesuatu yang berdasar. Selain itu, dengan merekam seorang pemain

yang melakukan pertunjukan musik, yang dilakukan oleh legging boost
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adalah jenis pembajakan. Pencipta kemudian mereproduksi album

rekaman ini dan memasarkannya sebagai edisi khusus.

Jenis pembajakan ini melibatkan perekaman pertunjukan musik

secara langsung (direct dubbing) pertunjukan langsung. Rekaman

tersebut kemudian direproduksi dan diterbitkan sebagai album khusus

untuk pertunjukan langsung artis tersebut. Bentuk pembajakan ini

sudah terjadi di Indonesia, ketika salah satu musisi menggelar konser,

lagu-lagunya langsung dibajak oleh para perompak. Barang palsu yang

diproduksi di luar negeri sering musnah secara ilegal di Indonesia.

Saat ini, pembajakan karya seni musik merupakan hal yang

lumrah di masyarakat. Internet telah membawa bukti kehidupan baru.

Internet telah mengonversi jarak dan waktu menjadi tidak terduga.

Dengan media internet, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas

yang di dunia nyata sulit dilakukan, karena dipisahkan oleh jarak

sehingga menjadi ringan. Kita bisa melakukan transaksi bisnis,

berdiskusi, belajar dan beragam aktivitas lainnya seperti di kehidupan

nyata.

Dengan penggunaan media digital, orang dapat terlibat dalam

berbagai aktivitas yang akan menantang untuk dilakukan di dunia nyata.

Kami dapat melakukan transaksi komersial, berdiskusi, belajar, dan

terlibat dalam berbagai kegiatan lain seperti dalam kehidupan nyata.

Meluasnya penggunaan internet memiliki dampak positif dan

merugikan. Ini termasuk transmisi virus komputer melalui jaringan

internet, aktivitas kriminal publik seperti perjudian online, dan akses

publik yang mudah ke pornografi. di bidang Hak Kekayaan Intelektual

(HAKI), khususnya yang berkaitan dengan hak cipta lagu yang dapat

diakses dan diunduh secara luas secara online.
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Lagu tersebut dilindungi oleh HKI dengan ketentuan

"Perlindungan Hak Cipta Lagu atau Karya Musik dengan atau Tanpa

Lirik" dalam Pasal 58 ayat (d), Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28

Tahun 2014. (UUHC). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014, pencipta lagu berhak atas kepemilikan kartu tersebut. Hak

ekonomi ini diperlukan sebagai simbol atau ukuran nilai kreativitas seni,

yang diwujudkan dalam bentuk musik yang dapat didengar dan

dinikmati oleh masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa pencipta lagu

berhak atas kompensasi finansial untuk lagu-lagu populer.

Karya kreatif yang dibuat secara digital mudah untuk

direproduksi, dan hasil akhirnya hampir identik dengan lagu aslinya.

Selain itu, mereka kemudian dapat diubah dan didistribusikan secara

bebas ke seluruh dunia tanpa biaya. Jelas sangat mudah bagi hampir

setiap orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala besar,

tetapi juga sangat menantang bagi pemilik hak untuk menentukan

apakah pelanggaran itu terjadi sebelum atau setelah mengambil

tindakan hukum.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur

perlindungan hak cipta terkait kemajuan teknologi dan informasi,

namun puncaknya setelah disahkan, ketika beberapa situs

memungkinkan untuk mendapatkan musik secara gratis. Perbuatan

banyak orang yang dapat mengunduh lagu berhak cipta tanpa membayar

sejumlah uang tertentu tentu merugikan penciptanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur penggunaan

perangkat hukum perdata dan pidana untuk menegakkan hukum hak

cipta atas karya musik. Sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta karya

musik dituangkan dalam Pasal 113 ayat (3) yang menyebutkan bahwa
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barang siapa yang melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g tanpa

persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta untuk keuntungan

komersial diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Melihat kriteria tersebut di atas, Siapa pun yang memperoleh

musik melalui internet dapat dipidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang merupakan pidana

pelanggaran hak cipta atas musik yang diunduh melalui internet. Namun,

pengunduhan lagu dari internet untuk keuntungan pribadi merupakan

penggunaan komersial dari kreasi musik ini. Di sini, mungkin sulit untuk

menunjukkan apakah musik diperoleh untuk penggunaan pribadi atau

komersial melalui internet dan media digital lainnya.

Harus ditunjukkan secara komersial bagaimana hak cipta

dilanggar. Para penulis mengklaim bahwa pembajakan musik

mengunduh secara ilegal dari Internet dapat dihukum secara pidana. Ini

termasuk situasi saat musik yang diunduh diputar di tempat umum

seperti bar karaoke atau saat digunakan untuk mengunggah musik ke

perangkat seluler.

Hak subjektif orang lain dilanggar ketika hukum dilanggar. Orang

lain yang mengunduh lagu dari internet dapat dikenakan sanksi hukum

perdata sebagai akibat dari perilaku ilegal mereka. Hak ekonomi

pemegang hak cipta, yang memiliki hak tunggal untuk menggunakan hak

ekonomi yang disebutkan dalam hak cipta, dapat dikatakan dilanggar

ketika musik diunduh melalui internet.

Gugatan diajukan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPer), yang mengatur kegiatan ilegal. Menurut Pasal
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1365 KUHP, setiap orang yang melanggar hukum dan merugikan orang

lain harus ditebus. Bahkan jika pencurian melibatkan musik, itu masih

dapat dianggap sebagai pembajakan komposisi musik. Karena melanggar

hak ekonomi seniman dengan menyalin suatu karya musik dan tentu

saja mengakibatkan kerugian yang dapat digugat oleh pencipta karya

tersebut dan tentu saja mengakibatkan kerugian dimana pencipta karya

musik dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kompensasi didefinisikan sebagai jumlah pembayaran yang

diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan dan menjadi

milik pencipta, pemilik hak cipta, dan pemilik hak yang relevan dalam

putusan pengadilan perdata atau pidana. Kompensasi berlaku secara

hukum untuk kerugian yang disebabkan oleh pencipta, pemilik hak cipta.

Penulis lagu diharapkan membayar ganti rugi sebagai tanggapan atas

tindakan hukum yang tidak patut.

Pencipta musik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga

atau Badan Mediasi dan Arbitrase HKI dengan parameter Pasal 95 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 99 , Ayat 1, hak cipta

diperlukan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak

Pengadilan Niaga.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang penuntutan pembajakan musik yang diuraikan di atas, sanksi

dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 113 Ayat (3) dan gugatan perdata

berdasarkan Pasal 99 Ayat (1). Nomor 28 Tahun 2014, yang digunakan

dalam usaha. Tindakan mengunduh musik dari internet adalah sah dan

sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pengadilan di Indonesia belum pernah mengadili kasus hak cipta yang
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diajukan. Sangat sulit untuk membuktikan di pengadilan bahwa lagu ini

diperoleh secara tidak sah dari internet.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta

atas musik dilindungi secara hukum. Dua kategori hak cipta adalah

Perlindungan Hukum dan Lainnya. Pencegahan dan penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui litigasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, berdasarkan Pasal 113 (3), penegakan hukum terhadap

pembajakan karya seni musik dapat dilakukan secara pidana, dengan

pidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah). , serta secara perdata, dengan gugatan yang

diajukan ke pengadilan niaga, berdasarkan Pasal 99 Ayat (1), untuk

menuntut ganti rugi atas hak-hak pelaku ekonomi yang dilanggar oleh

pembajak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Henry Solistyo, (2011), Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT.Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Isnaini Yusran, Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.



— 143 —

Lopes Miranda Fransi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran

Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu, Lex Privatum, Vol. 1 No. 2/Apr-

Jun/2013.

Manalu Rambe Paingot, dkk., Hukum Acara Pidana Dari Segi

Pembelaan, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.

Murhaini Suriansyah H., Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum

Kejahatan Kehutanan, Grafika, Yogyakarta, 2013.

Purwaningsih Endang, Hak Intelektual (HKI) dan Lisensi, Cetakan

Ke-1, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.

Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,

Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Simatupang Burton Richard, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka

Cipta, 2010.

Supramono Gatot, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, Rineka

Cipta, Jakarta, 2010.

Zen Ahmad dan Purba Umar, Pokok-pokok Kebijakan Sistem HKI

Nasional, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Asshiddiqie Jimly, Penegakan Hukum,

http://www.docudesk.com

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta



— 144 —

Perbandingan Pembagian Warisan
Berdasarkan HukumWaris Adat
Lampung Saibatin dengan Hukum

Perdata Barat

~oleh: Nurul Fatimah
Nurullfatimah009@gmail.com

ABSTRACT

Ada beberapa perbedaan utama antara sistem pewarisan adat

Lampung Saibatin dan hukum warisan perdata Barat. Dalam sistem

pembagian warisan tradisional di Lampung, Saibatin, para ahli waris

yang diprioritaskan dalam pembagian warisan dalam adat adalah anak

laki-laki tertua, yang berhak menerima harta dari orang tuanya dan

berkewajiban mengurus segala kebutuhan adik-adiknya.Hal ini

dikarenakan masyarakat suku Saibatin Lampung mengutamakan garis

keturunan laki-laki sebagai ahli warisnya. Dalam hukum waris adat di

Lampung Saibatin, harta dibagi menjadi dua, ialah harta warisan tinggi

dan harta warisan rendah. Menurut KUHPerdata Barat, ahli waris adalah

kerabat yang sah, anak diluar kawin, suami atau istri yang masih

hidup.Harta menurut Hukum Waris Perdata Barat dilihat dari Pasal 35

ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, ialah harta bersama dan harta

yang dibedakan dari harta bawaan masing-masing pasangan

berdasarkan pemberian dan warisan.

Kata kunci : Hukum Waris Adat Lampung Saibatin, Hukum Waris

Perdata

mailto:Nurullfatimah009@gmail.com
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ABSTRACT

There are several key differences between the Lampung Saibatin

customary inheritance system and Western civil inheritance law. In the

traditional inheritance distribution system in Lampung, Saibatin, the heirs

who are prioritized in inheritance distribution in adat are the eldest sons,

who are entitled to receive property from their parents and are obliged to

take care of all the needs of their younger siblings. This is because the

Saibatin people of Lampung prioritize the male lineage as his heir. In the

customary inheritance law in Lampung Saibatin, assets are divided into

two, namely high inheritance and low inheritance. According to the

Western Civil Code, heirs are legal relatives, children out of wedlock,

husband or wife who are still alive. Property according to the Western Civil

Inheritance Law can be seen from Article 35 paragraph (2) of the

Marriage Law, namely joint assets and assets that are distinguished from

property each partner's inheritance based on gifts and inheritance.

Keywords: Lampung Saibatin Customary Inheritance Law, Civil

Inheritance Law

I. PENDAHULUAN

Common law atau hukum perdata adalah hukum yang menyertai

masyarakat Indonesia, dan hukum perdata itu sendiri adalah hukum

tertulis yang sudah terikat oleh masyarakat yang berdomisili di

Indonesia. Hukum Adat Indonesia beragam dan tidak sama satu sama

lain, sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang

berbeda-beda, dan perbedaan tersebut membentuk bentuk yang

berbeda di setiap daerah. Kebiasaan perilaku manusia telah menjadi
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norma hukum umum dan kemudian umum digunakan. Aturan-aturan ini

menjadi dasar hukum umum, yang masih terus berkembang. Dalam

kehidupan bermasyarakat, sering terjadi permasalahan dalam

pembagian harta warisan. Warisan adalah semua harta yang

ditinggalkan oleh almarhum berupa hak dan kewajiban, atau seluruh

harta yang ditinggalkan oleh almarhum setelah semua hutangnya

dilunasi. Hukum waris adalah hukum yang mengelola tentang pewarisan

harta benda dari orang yang sudah meninggal kepada mereka yang

mempunyai hak lebih, seperti anggota keluarga dan masyarakat. Di

Indonesia, pembagian warisan merupakan salah satu dari tiga ketentuan

hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki

adat dan karakteristik yang berbeda-beda. Adat istiadat masyarakat

Lampung khususnya lampung saibatin. Cara pewarisan adat Lampung

saibatin menggunakan patrilinealitas, ialah masyarakat hukum yang

anggotanya menggunakan garis ke atas melalui garis ayah, dan ayah dari

pihak ayah terus ke atas dan akhirnya Anda akan menemukan seorang

laki-laki sebagai nenek moyangnya.

Di adat lampung saibatin, kehadiran seorang putra dianggap

sangat penting untuk kelanjutan nama keluarga. Derajat anak laki-laki

dalam keluarga begitu kuat, akibatnya jika tidak memiliki anak laki-laki

dapat dikatakan sama dengan tidak memiliki keturunan atau berpisah.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata, jika semua hak dan kewajiban

pewaris diserahkan kepada ahli waris, maka pewarisan hanya akan

terjadi pada saat kematian. Menurut hukum waris perdata barat (BW),

mempunyai tiga (3) karakteristik ialah :

1. Bentuk individu
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Yang menjadi ahli waris adalah perorangan (perseorangan),

bukan sekelompok ahli waris.

2. Bentuk Bilateral

Yang menjadi ahli waris dari ibu dan ayah

3. Jenis gelar

Ahli waris yang derajadnya berdekatanmdengan si pewaris

KUHPerdata memiliki beberapa ketentuan untuk memperoleh

warisan, yang terdapat dalam Pasal 832 dan 899.

1. Pasal 832 KUHPerdata yang memenuhi syarat sebagai ahli

waris adalah saudara, sah atau di luar perkawinan, dan suami/istri yang

masih hidup.

2. Pasal 899 KUHPerdata, ialah ahli waris mewarisi harta benda

dalam wasiat ahli waris yang diciptakan dalam wasiat. Berdasarkan

uraian di atas, saya tertarik untuk memperdalam perbandingan

pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Cybertin Lampung dan

KUHPerdata Barat.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif,

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku,dokumen dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan

yang sedang dibahas. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian

ini melalui tahap studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini

manggunakan analisis data kualitatif.

II. PEMBAHASAN
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1. Ahli Waris menurut Adat Lampung Saibatin &

menurut HukumWaris Perdata

a. Ahli Waris didalam hukum adat Lampung Saibatin

Terdapat perbedaan antara pembagian aturan waris tata cara

Lampung Saibatin antara anak laki-laki menggunakan anak wanita .

Tidak sama menggunakan prmbagian waris menggunakan yg biasanya

misalnya berdasarkan aturan islam, & aturan perdata. Pembagian harta

warisan dalam rakyat lampung saibatin ditimbulkan sang meninggalnya

pakar waris, rakyat tata cara lampung saibatin memakai sistem pewaris

tunggal yg tak jarang dianggap menggunakan kata mayorat pria , adalah

anak sulung pria yg berhak menerima & menguasai atas harta

peninggalan orang tuanya menggunakan hak & kewajiban mengatur

seluruh keutuhan atas kepentingan adik-adiknya. Jadi anak pria tertua

menggatikan ayahnya. Hal ini dikarenakan rakyat tata cara lampung

menggukan kekerabatan menurut pihak ayah menggunakan

mengutamakan keturunan garis pria. Maka dari itu anak sulung laki-laki

sebagai garis lurus kewarisan ayahnya.

Disisi lain pada pembagian harta warisan tata cara lampung

saibatin kedudukan anak perempuan tidak sinkron dengan anak laki-laki,

anak perempuan hanya menjadi pengguna & pemelihara warisan saat

masih kecil. Tetapi anak wanita pula masih mempunyai kesempatan buat

menerima warisan jika beliau menikah menggunakan kedudukan yg dia

miliki pada keluarga, tata cara, & rakyat. Ketika Anak wanita didalam

tata cara lampung saibatin akan menikah maka akan diberikan san-san,

ialah perlengkapan tempat tinggal tangga & perhiasan emas

menggunakan kemampuan orang tuanya.

b. Ahli Waris menurut hukum waris perdata
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Ahli waris menurut Undang-Undang Waris Perdata diatur oleh

Pasal 832 KUH Perdata, dan kerabat dan pasangan yang sah, dan yang

masih hidup adalah ahli waris selama hidup mereka. Jika semua hal di

atas tidak ada, negara berhak menjadi ahli waris. Ada empat kelas untuk

ahli waris. Ialah :

1) Golongan I : Menurut Pasal 852 KUH Perdata, suami isteri

yang masih hidup dan anak-anaknya atau keturunannya.

2) Kelompok II: Orang tua dan saudara kandung ahli waris

3) Golongan III : Keluarga langsung setelah ayah dan ibu

pewaris

4) Golongan IV; paman dan bibi pewaris dari kedua ayah dan

ibu, keturunan paman dan bibi sampai dengan 6 derajat dihitung oleh

ahli waris, kakek dan nenek saudara laki-laki dan keturunannya sampai

dengan derajad keenam warisan dihitung.

KUHPerdata tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan

perempuan, juga tidak membedakan antara aturan kelahiran. Jika ada

ahli waris di kelas pertama, hanya ada satu syarat untuk menutup ahli

waris di kelas berikutnya. Bertentangan dengan hukum waris saibatin,

hanya putra sulung yang menerima warisan ayahnya.

2. Harta Warisan menurut Adat Lampung Saibatin dan

HukumWaris Perdata

1. Harta Warisan menurut adat Lampung Saibatin

Masyarakat adat Lampung saibatin umumnya tinggal di daerah

pesisir seperti kalianda (Lampung Selatan), Kabupaten pesawaran dan

Kabupaten Lampung Barat. Sistem pembagian warisan adat Lampung

saibatin menggunakan mayoritas laki-laki untuk anak laki-laki yang

menerima warisan khusus dari kakek-nenek ke atas. Warisan adat

Lampung saibatin ini diwarisi secara turun temurun dan diwarisi dari
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anak sulung. Bentuk-bentuk aset tidak berwujud dalam sistem hukum

adat Lampung aibatin adalah hak atas gelar adat, hak atas status adat,

hak atas pakaian dan perlengkapan adat, hak untuk mengatur, dan hak

untuk mewakili keluarga. Sedangkan hak fisik adalah sandang,

perlengkapan adat,bangunan perumahan, tanah pertanian, dan tanah

perkebunan. Warisan ini adalah milik keluarga dan tidak dapat

diperjualbelikan. Warisannya hanya diwarisi oleh orang tuanya kepada

putra sulungnya (bakas tuha), dan hartanya diwarisi dari kakek dan

neneknya. Harta orang tua bisa dibedakan menjadi dua:

1) Harta lama (pusaka tinggi), ialah harta kakek-nenek (harta

yang sangat diwariskan)

2) Harta pencarian, ialah harta yang didapat selama

pernikahan orang tua (dikurangi warisan)

Untuk harta lama, ialah harta warisan kakek dan nenek, hanya

anak sulung saja yang menerima, tetapi saudara-saudaranya tidak

mendapat harta warisan yang tinggi (harta kakek-nenek).

Anak laki-laki sulung tidak hanya menjadi pewaris orang tuanya,

tetapi juga mewarisi kedudukan sebagai berikut:

1) Penerus punyimbungan orang tua

2) Sebagai pemimpin yang berhak menjadi pemimpin atas

harta, warisan, dan harta orang tua

3) Sebagai pemimpin yang mempunyai hak dan tanggung

jawab baik terhadap keturunannya, adik-adiknya, adat-istiadat dan

kelangsungan kerabat (status atau pemimpin).

Dari segi formil dan materil, pembagian harta pusaka di

masyarakat adat Lampung sangat tidak adil, namun jika dicermati, anak

sulung harus mengurus semua harta pusaka, sehingga dalam prakteknya

ada beban yang sangat berat. Harus menjaga harta orang tua Psako
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tinggi, dan adik beradik mereka. Anak sulung bertanggung jawab atas

semua kegiatan eksternal seperti Gawi adat (pesta adat), pembayaran

iuran rutin keanggotaan, kematian, dan undangan pesta adat. Intinya,

anak sulung menjadi wakil rumah.

2. Harta waris menurut KUH Perdata tentang Pewarisan

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, mengatur tentang perpindahan harta pasangan suami istri.

Dari pengaturan di atas, kita dapat melihat bahwa milik harta pribadi

masing-masing pasangan dibawah pengelolaan masing-masing pihak

sebagai harta hadiah dan warisan. Artinya harta yang diperoleh antara

suami dan istri sebelum perkawinan bukan merupakan bagian dari harta

bersama. Harta bawaan dan harta bersama dapat terus digunakan

sebagai harta bersama pada saat mengadakan akad nikah. Hal ini diatur

dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

sebagai berikut: Dua calon istri dapat menandatangani perjanjian

tertulis untuk disahkan oleh petugas sipil yang mengurus perkawinan.

Ayat (2) menyatakan: “Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa gabungan kumpulan dan pemisahan mata pencaharian

suami istri, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Ayat (3)

menyatakan: Berdasarkan ayat (1) dan (2), pejabat yang berwenang

dapat menentukan isi kontrak untuk penutupan hipotek kepemilikan

properti dan gedung milik bersama, atau perusahaan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pembagian Harta Waris menurut

Hukum Adat Lampung Saibatin yang bisa dilihat dari tatanan masyarakat
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yang mengutamakan anak tertua laki-laki sebagai ahli waris untuk

menjaga dan memelihara harta warisan yang diberikan orang tuanya.

Objek harta warisan masyarakat adat Lampung Saibatin ialah, harta

turun menurun dari kakek atau nenek ialah rumah, ladang, tanah, dan

seluruh barang pusaka peninggalan kakek dan apabila ayahnya memiliki

harta hasil pencarian sendiri maka bisa dibagikan kepada anak-anaknya

sesuai dengan ksepakatan keluarga. Pembagian Harta Warisan menurut

adat Lampung Saibatin sedikit berbeda dengan pembagian harta warisan

menurut Hukum Perdata Barat, ahli Waris Hukum adat Lampung

Saibatin yang diutamakan ialah anak laki-laki tertua (bakas tuha)

sedangkan dalam Hukum Waris Perdata Barat yang menjadi Ahli Waris

dalam pewarisan adalah keluarga sedarah baik anak sah, diluar kawin,

dan suami atau istri yang masih hidup. Ada dua pengelompokan Harta

Warisan dalam Hukum adat Lampung Saibatin ialah harta tua (harta

peninggalan dari kakek ialah pusaka tinggi), dan harta hasil pencarian

orang tua ialah harta yang diperoleh selama perkawinan kedua orang

tua (pusaka rendah). Didalam Hukum Waris Perdata Barat, dilihat dari

ketentuan pasal 35 ayat (2) UU perkawinan, jadi ada 2 harta benda

didalam perkawinan. (1) Harta Bersama (Pasal 35 (1) UU Perkawinan).

(2) Harta bawaan yang berbeda dari harta pasangan, dan harta warisan

dari pemberian atau warisan dari orang tua, sumbangan (Pasal 35 (2)

UU Perkawinan).
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ABSTRAK

Undang undang nomor 1 Tahun 1974 pasal dua ayat (2) sangat

jelas mengaharuskan pencatatan perkawinan, namun kenyataan di

kalangan rakyat masih terdapat perkawinan yang tidak di catatkan hal

ini terbukti menggunakan adanya sidang isbath nikah di indonesia mirip

di pengadilan tinggi agama Jawa timur telah mengabulkan kasus

permohonan (voluntair) sebesar 679 perkara yg dikabulkan sinkron

dalam laporan kinerja Pengadilan Tinggi agama tahun 2019. Adapun

konflik yang diangkat artinya bagaimana implikasi isbath nikah terhadap

status istri, anak dan harta perkawinan pada perkawinan dibawah

tangan. Metode penelitian pada penulisan artikelnya ini artinya metode

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk

menelaah penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma pada hukum

positif. Penelitian aturan yuridis normatif metodenya umumnya bersifat

kualitatif (tak berbentuk nomor ). Pada temuannya bahwa implikasi

isbath nikah terhadap status istri, anak serta harta perkawinan dalam

perkawinan dibawah tangan, bahwa dengan adanya isbath nikah sesuai
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menggunakan Peraturan Mahkamah Agung angka 1 tahun 2015

mempunyai dampak hukum jika dilakukan permohonan pengesahan

perkawinan yg berimplikasi jaminan aturan korelasi perkawinan suami

serta istri, anak serta akta kelahirannya, harta pada perkawinan dapat

memperolah agunan hukum.

Kata Kunci : isbath nikah; legalitas; status perkawinan.

I. PENDAHULUAN

Bahwa sangat jelas ketentuan pada Undang-Undang nomor 1

Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa pada ketentuan pasal tadi jelas

mengharuskan sebuah pernikahan harus pada "catat", tetapi banyak

rakyat menduga hal itu biasa biasa aja, terindikasi masih adanya

pernikahan yang tidak dicatatkan terutama dominasi daerah kerja

Pengadilan agama Pamekasan, Banyuwangi, Trenggalek, Kabupaten

Kediri, Situbondo, Kabupaten Madiun, Bondowoso, Sumenep, Pasuruan,

Bojonegoro, sedangkan pola yang dilakukan oleh Pengadilan

kepercayaan artinya menggunakan melakukan kegiatan isbath nikah

secara terpadu yang berhubungan menggunakan instansi lain seperti

tempat kerja kecamatan, Masjid, tempat kerja Desa, dan Dinas

kependudukan serta Pencatatan Sipil.

Di kalangan akademisi dan praktisi aturan khususnya hakim

peradilan agama , masih bersilang pendapat pengertian yuridis sahnya

suatu perkawinan. Pertama, kalangan akademisi serta praktisi hukum

yang beropini bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya

wajib memenuhi Pasal dua ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni

perkawinannya sudah dilaksanakan asal ketentuan syariat Islam secara
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sempurna (memenuhi rukun serta syarat nikah). Sedangkan pencatatan

nikah sang Pegawai Pencatat Nikah, tidaklah adalah syarat sahnya nikah,

tetapi hanya kewajiban administratif saja. ke 2, kalangan akademisi serta

praktisi hukum yang berpendapat bahwa sahnya suatu akad nikah

manakala terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal

dua ayat (1) mengenai tatacara kepercayaan serta ayat (2) tentang

pencatatan nikah oleh PPN secara simultan. menggunakan demikian,

berasal grup ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (dua) tadi artinya

syarat kumulatif, bukan cara lain. oleh karena itu, perkawinan yang

dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai

Pencatat Nikah, belumlah diklaim menjadi perkawinan yang sah.

II. PEMBAHASAN

implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak serta Harta

Perkawinan pada Perkawinan Dibawah Tangan

Dari Majelis Ulama Indonesia di fatwa nya yang ada pada point

ketentuan umum menyatakan bahwa pernikahan dibawah tangan yang

dimaksud merupakan pernikahan yang memenuhi kondisi dan rukun

sinkron ketentuan fiqh (aturan islam), tetapi pernikahan tadi tidak

dicatatkan di ketentuan undang-undang. Bahwa berasal MUI penyebutan

nikah dibawah tangan menggunakan nikah sirih yang berkembang di

warga saat ini merupakan buat memberikan pandangan yang tidak

sesuai pada pengertiannya, karena pernikahan dibawah tangan yg

dimaksud artinya terpenuhinya syarat dan rukun islam.

Bahwa nikah dibawah tangan yg tak dicatatkan sesuai MUI

berimplikasi negatif atau madlarrah terhadap keberadaan istri dan
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kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. karena

secara yuridis mereka dianggap tidak melakukan perkawinan, mengapa

demikian, sebab pada ketentuan undang-undang sangat kentara

disebutkan bahwa perkawinan disebut legal Jika dilakukan sinkron

dengan hukum masing-masing agamanya, lihat pada pasal 2 ayat (1)

undang-undang perkawinan, memang sahih sah secara kepercayaan bila

sinkron syarat dan rukunnya, tetapi tidak hanya legal secara agama saja,

tapi perlu pula pada sahkan sesuai menggunakan ketentuan undang-

undang mirip termaksud di pasal 2 ayat (dua) undang-undang

perkawinan, maka ketentuan ini sinkron dengan keputusan MUI pada

point ke 2: “Pernikahan wajib dicatatkan secara resmi di instansi

berwenang, menjadi langkah preventif untuk menolak dampak

negative/madharrat (saddan lidz-dzari'ah)”.

Dari Quraish Shihab mencatat, dikalangan semua ulama, putusan

bulat ihwal embargo merahasiakan perkawinan, berdasar perintah Nabi

buat menyebarluaskan gosip perkawinan. Adapun, perkawinan tanpa

pencatatan (pada bawah tangan), di konteks Indonesia, berdasarkan

Quraish Shihab, berpendapat bahwa pernikahan tidak dicatatkan bisa

mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah, dan DPR, sebagai Ulil Amri, padahal pada

konsep Al-Qur'an memerintahkan buat mematuhi (taat) di Ulil Amri

selama tidak bertentangan menggunakan hukum-hukum Allah.

Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tak

bertentangan, namun sejalan menggunakan semangat Al-Qur'an.

Secara sah prosedur aplikasi nikah dibawah tangan mampu

dikatagorikan maladministrasi sebab mengabaikan ketentuan dalam

pasal dua ayat dua undang-undang perkawinan, sehingga meskipun bisa



— 158 —

dikatakan sah secara aturan agama islam (fiqh islam) serta memenuhi

syarat serta rukunnya tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan yg

adalah sebuah peristiwa aturan (terjadinya pernikahan). Akibatnya

perkawinan itu tidak memiliki berimplikasi hukum di status perkawinan

sah dan tercatat di adaministrasi negara.

Segala sesuatu yang dilakukan tanpa adanya bukti otentik sebuah

insiden hukum. Maka dampak hukum dari adanya hal-hal dari

perkawinan di bawah tangan yg tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat

Nikah, maka keliru satu akibatnya artinya: Pertama, bahwa meskipun

perkawinan tersebut dilakukan menurut kepercayaan serta

kepercayaan , namun di mata negara perkawinan tersebut diklaim tidak

legal Bila belum dicatat oleh kantor urusan agama atau tempat kerja

Catatan Sipil. kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata

memakai ibu serta famili ibu. Anak-anak yang dilahirkan pada luar

perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain diklaim anak tak

legal, juga hanya memiliki korelasi perdata memakai (Pasal 42 serta 43

Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata menggunakan

ayahnya tidak ada. Ketiga, baik anak juga ibunya tidak berhak atas

nafkah dan warisan. Akibatnya, baik istri juga anak-anak yg dilahirkan

berasal perkawinan tersebut, tak berhak menuntut nafkah ataupun

warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah

tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya,

karena tidak adanya harta beserta.

Dasar aturan Adanya Pencatatan Perkawinan

Bahwa pencatatan perkawinan ialah upaya tertib administrasi

sebagai bukti adanya peristiwa hukum, selain itu pencatatan perkwinan

juga bisa dikatakan menjadi jaring pengaman terhadap perkawinan
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mereka. Selain terdapat Peraturan Mahkamah Agung Perma No 1 tahun

2015 "perihal Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri

serta Pengadilan agama/Mahkamah Syari'ah pada Rangka Penerbitan

Akta Perkawinan, buku Nikah, dan Akta Kelahiran". pada peraturan bisa

ditemui beberapa aturan sebagai landasan aturan adanya pencatatan

perkawinan, landasan itu diantaranya merupakan:

Pertama, Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954 yg

memberlakukan UndangUndang angka 22 Tahun 1946 ihwal Pencatatan

Nikah, Talak dan Rujuk. kedua, UndangUndang angka 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (dua)). Ketiga, Peraturan Pemerintah

nomor 9 Tahun 1975 tentang aplikasi Undang-Undang angka 1 Tahun

1974 (Pasal dua s.d Pasal 9). Keempat, Instruksi Presiden angka 1 Tahun

1991 ihwal Kompilasi aturan Islam di Indonesia (Pasal lima, 6 dan 7).

Permasalahan yang berkembang dimasyarakat secara sosiologis

masih memegang tradisi tidak mencatatkan pernikahan itu, terdapat

sebagaian rakyat yang enggan mencatatkan itu karena banyak sekali

faktor sebagai akibatnya rakyat dapat menyebut perkawinan semacam

ini dengan banyak sekali sebutan, contoh sirih, kawin lari, perkawinan

dibawah tanga. Melihat kenyataan demikian maka pemerintah

menyampaikan pelayanan wacana isbath nikah sangat penting dilakukan

oleh mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan. sehingga

pemerintah dapat memberikan agunan hukum terhadap status

perkawinan itu yang mempunyai akibat hukum bagi ke 2 pihak, anak,

dan harta perkawinan.

Alasan Permohonan Isbath Nikah

Waktu seorang melakukan pernikahan dibawah tangan

mengalami konflik yang terdapat kaitannya menggunakan syarat
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adminsitrasi kependudukan, dan kondisi buat keperluan administrasi

sekolah anak, maka, dapat dipastikan akan mengalami hambatan

pemenuhan berkas administrasinya, hal semacam ini kerap terjadi sebab

unsur keterpaksaan pengurusan berkas itu, dan buat kepentingan anak,

sehingga memerlukan ratifikasi status pernikahannya. pada mengajukan

permohonan pencatatan nikahnya maka para pihak harus mengurus ke

pengadilan agama setempat.

Permohonan isbath nikah adalah sebuah keharusan yang

dilakukan pelaku perkawinan dibawah tangan. Doktrin pencatatan pada

setiap perbuatan sesuai ajaran islam yg senantiasa harus mencatatkan

pada bermuamalah transaksi hutang piutang seperti dalam (QS: 2: 282).

pada islam pula wajib terdapat walimah dalam pernikahan, tujuan serta

karena merupakan supaya menjauhkan berasal rekaan, begitu juga

dengan pernikahan seyogyanya wajib dicatatkan. karena isbath nikah

diperuntukkan bagi pernikahan dibawah tangan. Hal ini sangat

bertangan dengan islam yg mengharuskan buat meniklankan pada

pernikahannya. sehingga rakyat menjadi tahu serta mengklaim

keberlangsungan korelasi pernikahan itu.

Bahwa saat permohonan isbath nikah diajukan ke Pengadilan

kepercayaan menggunakan berbagai alasan pada antaranya: 1) Isbath

nikah buat melengkapi persyaratan akta kelahiran anak; 2) Isbath nikah

buat melakukan perceraian secara resmi di pengadilan; 3) Itsbat nikah

untuk menerima pensiunan janda; 4) Isbath nikah istri lebih dari satu;

maka menggunakan alasan tersebut isbath nikah bisa diajukan ke

pengadilan agama. Setidaknya terdapat dua alasan pengadilan

kepercayaan bisa menerima dan memutus perkara isbath nikah

terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan.
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Pertama, berkaitan menggunakan asas ius curia novit yakni hakim

diklaim mengetehui aturan isbath nikah, serta asas kebebasan Hakim

buat menemukan hukumnya terhadap dilema atau masalah yang tidak

terdapat peraturan hukumnya (rechtsvacuum). Kedua, pendekatan

sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu masalah dengan

pendekatan sosiologi aturan serta melakukan penafsiran baru terhadap

peraturan lain yang ada hubungannya dengan persoalan yang dihadapi

supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti

perkembangan warga seperti yg dikemukakan sang Ibnu al-Qayyim al-

Jauziyah bahwa hukum itu berubah karena terdapat perubahan, ketika,

tempat, keadaan, tata cara tata cara. Langkah-langkah ini lalu dikenal

dengan sebutan inovasi aturan (rechtsvinding).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa adanya insiden perkawinan dibawah tangan adalah sebuah

wujud mbalelonya rakyat terhadap sikap yang dilakukan secara

membisu-membisu dan sembunyi sembunyi terhadap perkawinannya

dimana yang seharusnya dilakukan pencatatan secara administratif

namun tidak dilakukan pencatatan. Bahwa Isbath Nikah merupakan

ialah legalitas dan ratifikasi nikah bagi warga beragama Islam yang

dilakukan oleh Pengadilan agama/Mahkamah Syari'ah sesuai

menggunakan ketentuan yang berlaku. Sedangan bagi rakyat yang

beragama selain islam bisa melakukan ratifikasi yaitu ialah proses

legalisasi ratifikasi Perkawinan bagi rakyat beragama selain Islam yang

dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung memberikan pelayanan
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terpadu bagi warga umum , menjadi akibatnya hubungan perkawinan

yang tak tercatat mampu mempunyai akibat hukum bagi semuanya baik

itu buat suami dan istri, juga buat akta anak, serta juga keberadaan harta

perkawinan bisa memperoleh kepastian aturan.

Saran

1. Perlu dilakukan edukasi buat warga perihal pentingnya

pernikahan yang sinkron menggunakan ketentuan agama serta negara,

menjadi jaring pengaman adanya hubungan yang sakral itu, yaitu

memakai mencatatkan setiap adanya perkawinan, sebagai akibatnya

mampu berdampak bagi kedudukan korelasi itu dan anak yang

dilahirkan yang sah.

Disamping itu pentingnya menaikkan kesejahteraan rakyat, sebab

faktor ekonomi sebagai alasan meningkatnya faktor perkawinan tidak

dicatatkan menggunakan alasan faktor ketiadaarechtsvinding
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Jurnal Perjanjian Pembelian Tanah
Kavling Secara Kredit

~oleh: Rusli Widyatama

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat , sudah selayaknya

masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak.Salah satu untuk

mendapatkan tempat tinggal masyarakat perlu melakukan tindakan

guna memiliki tanah yang dapat ditempati untuk dibangunkan rumah

yang layak.Inilah yang menjadi pendorong terjadinya suatu transaksi

jual beli.Transaksi jual beli tersebut salah satunya yakni transaksi

pembelian tanah kavling buat perumahan.Dalam pembelian suatu tanah

kavling ada pembagian metode pembelian yakni pembelian secara

cas(kontan) ataupun pembelian secara kredit.

Dengan perkembangan pada era globalisasi sekarang sudah

banyak timbul berbagai perusahaan yang menawarkan jasa pembelian

tanah secara kontan maupun kredit ini tentunya membuat mudah

masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang layak dikemudian

hari.Kemudian masyarakat juga semakin dipermudah dengan adanya

cara pembelian tanah secara kredit atau cicilan sehingga nantinya dalam

pemebilan tanah tersbut tidak terlalu membebankan bagi pihak yang

membeli.Inilah yang nantinya bakal menciptakan tempat tinggak yang

layak bagi negara dan bangsa.

Kata kunci: jual beli,kredit dan tanah.
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jual beli merupakan cara tukar menukar barang.Hal ini telah

dipraktikan oleh masyarakat luas guna melakukan suatu pembelian

barang dari orang lain.Jual beli juga dapat diartikan sebagai cara

menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai rukun dan syarat

tertentu.Adapun pula pengerrian rukun jual beli itu adalah suatu

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

secara sukarela antara kedua belah pihak.Satu pihak menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

ketentuan yang dibenarkan syaratnya dan disepakati.

Namun objek tukar menukar dalam jual beli terbatas pada benda,

sebab penyewaan dan pernikahan yang objeknya fasilitas serta

kenikmatan merupakan persoalan lain yang berbeda. Hal ini disebabkan

kegiatan tukar menukar ataupun jual beli hanya bisa terlaksana jika ada

pihak yang pembeli dan penjual.Selanjutnya dalam pelaksanaan jual beli

sendiri memiliki dasar yang kuat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata(KUH Perdata) ,Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) dan PP No

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Didalam KUH Perdata sendiri

sudah mengatur ketentuan ketentuan umum dalam jual beli yang

berlaku salah satunya jual beli untuk tanah.

Berdasarkan pada KUH Perdata jual beli wajib didasarkan pada

persetujuan yang mengikat antara satu paihak yang menyerahkan

barang atau penjual dan pihak lain yang membayar harga barang

tersebut sebagai pembeli.Ada pula bagaimana transaksi jual beli secara

kredit dan bagaimana hukum yang mengikat tentang jual beli tanah

secara kredit.
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RumusanMasalah

-Bagaimana dasar hukum jual beli dipandang dari ajaran agama

islam?

-Apakah ada perbedaan jual beli antara PP no 37 tahun 1998

dengan Undang Undang Pokok Agraria?

Tujuan Penulisan

•Tujuan Penulisan Obyektifnya yakni

-Masyarakat akan lebih tau tentang bagaimana cara melakukan

transaksi jual beli tanah kavling secara kredit.

-Menghindari masyarakat dalam bertransaksi jual beli tanah agar

tidak melakukan perjanjian yang dapat menimbulkan cacat hukum.

-Memberikan pengetahuan tentang bagaimana melakukan

transaksi jual beli tanah secara kredit sesuai dengan undang undang

yang berlaku di indonesia.

•Tujuan Subyektif

-Untuk memenuhi pengetahuan saya dan pembaca dalam

pengertian perjanjian dan bagaimana cara bertransaksi jual beli tanah

secara kredit ataupun kontan.

-Guna memenuhi tugas di dalam perkuliahan agar kedepanya

dalam penyusunan sripsi hukum perdata khususnya di dalam perjanjian

agar lebih mudah memahami dan mengetahui akan apa saja yang ditulis

dalam sebuah jurnal hukum.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini

diantaranya:

•Manfaat Teoritis
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Hasil dari penulisan jurnal ini diharapkan dapat membantu

memberikan gambara secara umum dalam pengembangan transaksi jual

beli tanah yang umum dan hukum pedata pada khususnya yang

mengenai Hukum Pokok Agraria dan dapat sebagai acuan pada

penelitian tentang perjanjian jual beli secara kredit berikutnya.

•Manfaat Praktis

Hasil Penulisan juran hukum ini tentang transaksi jual beli tanah

secara kredit dapat memberika jawaban bagi masyarakat luas yang

membacanya dan memberikan gambaran informasi bagi penulis untuk

melakukan penelitian dan penulisan jurnal hukum yang sama.

Metode Penulisan

Metode Penulisan

a. Jenis Penulisan: Penulisan artikel ini bersifat deskriptif

analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja dalam

suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan,

menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis situasi dan kondisi

suatu obyek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan

hasil telaah pustaka yang menunjang (studi literatur).

b. Fokus Penulisan: Obyek permasalahan dalam artikel ini

adalah mengenai paradigma hukum progresif di Indonesia. Penulis

mencoba memberikan solusi dari permasalahan dengan cara

memanfaatkan pembelajaran dalam studi lanjutan pada fakultas hukum

di wajibkan memasukkan materi mengenai hukum progresif, agar

negara tidak hanya bergantung pada sistem hukum positivistik (hukum
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barat) saja.

c. Sumber Data: Sumber data yang digunakan pada artikel ini

adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari

pustaka yang menunjang seperti textbook, jurnal, dokumentasi, data

lembaga penelitian maupun data instansi terkait yang relevan.

II. PEMBAHASAN

*Hukum jual beli dalam Islam adalah halal atau boleh dilakukan.

Namun, tetap ada rukun yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah.

Adapun rukun jual beli tanah dalam Islam terdiri dari pelaku, objek dan

ijab qabul.

•Pelaku Jual Beli

Dalam Islam, transaksi jual beli tanah baru bisa dikatakan sah

apabila pelaku jual beli sudah aqil baligh. Mereka harus paling tidak

berusia 21 tahun ke atas untuk dapat membuat perjanjian. Jika dalam

perjanjian jual beli terdapat resiko hukum tertentu, maka kedua belah

pihak juga harus masuk dalam kategori umum yang siap melakukan

transaksi legal.

•Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah hal yang dipertukarkan, yang menjadi

alasan terjadinya jual beli. Dalam konteks jual beli tanah, yang ditukar

adalah uang dengan sebidang tanah. Uang yang dijadikan alat tukar

harus sah dan tanah yang akan ditukarkan juga harus tanah yang sah

milik penjual, bebas sengketa dan bukan tanah wakaf.

•Ijab Qabul
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Sah atau tidaknya transaksi jual beli tanah dalam Islam ditentukan

oleh ijab qabul. Proses ini ditandai dengan serah terima (qabdh) yang

sah. Serah terima dalam Islam dibagi dua, yakni secara formal (tertulis,

sesuai dengan kriteria legal) dan secara hakiki atau serah terima yang

menyebabkan objek akad benar-benar dimiliki dan dimanfaatkan oleh

pembeli, tanpa adanya penghalang.

#Ada juga kriteria pembagian jual beli

1. Pembagian Jual Beli

Ternyata tidak hanya satu macam praktik jual beli yang

berkembang di masyarakat saat ini.Bahkan kegiatan dagang dapat

diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Ada tiga pembagian ditinjau

dari sisi yang berbeda, diantaranya yakni:

2. Dilihat dari Objek Dagangnya

Dipandang dari sisi dagangnya, perniagaan bisa dibagi menjadi

tiga macam. Pertama, perdagangan antar uang dengan barang, kemudian

kedua perdagangan uang dengan uang atau yang biasa disebut dengan

money changer dan yang berikutnya ketiga perdagangan barang dengan

barang yang umum disebut barter.

*Jenis jual beli barter lumrah dilaksanakan pada zaman dahulu

saat manusia belum mengenal alat tukar yang sah. Namun tidak

menutup kemungkinan bahwa masih ada yang melaksanakan praktik

barter di masa sekarang ini.Apalagi saat sekarang ini perkembangan saat

ini begitu banyak perubahanya yang salah satunya bidang perdagangan.

# Dilihat dari Penetapan Harganya

Perniagaan ditinjau dari penetapan harganya dibagi menjadi

beberapa jenis, yakni: Jual beli tawar menawar, merupakan aktivitas
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niaga yang dimana pembeli tidak mengetahui modal atas barang yang

sedang dibelinya.

# Jual beli amanah, merupakan aktivitas niaga yang dimana

pembeli mengetahui modal atas barang yang sedang dibelinya. Hal ini

disebabkan penjual bersedia memberitahu harga modal barang yang

dijual. Hukum jual beli tersebut melahirkan tiga bentuk dagang yang lain,

yakni:

•Perdagangan murabahah: perdagangan yang modal dan

keuntungannya saling diketahui oleh penjual dan pembeli.

•Perdagangan wadiah: perdagangan yang mana penjual dan

pembeli saling mengetahui modal di atas harga penawar serta

banyaknya kerugian yang ditanggung oleh penjual.

•Perdagangan tauliyah: perdagangan yang modal dan harganya

sama sehingga tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian.

•Jual beli lelang, merupakan aktivitas niaga di mana pembeli

saling tawar menawar suatu barang diatas penawaran sebelumnya

hingga akhirnya penjual mendapat untung dari harga tertinggi yang

berhasil dicapai.

#Dilihat dari Cara Pembayarannya

Dilihat dari cara pembayarannya perniagaan dibagi menjadi

empat jenis yaitu:

-Pertama, transaksi dagang dengan menyerahkan barang dan

dibayar secara langsung. Kedua, transaksi niaga dengan menunda

pembayaran namun barang diserahkan langsung.Ketiga, transaksi

dagang dengan tertundanya penyerahan barang namun pembayaran

telah diserahkan. Keempat, transaksi niaga dengan tertundanya

penyerahan barang lengkap beserta pembayarannya.

*Syarat Sah Jual Beli
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Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa

persyaratan berikut ini :Pembeli dan penjual sebagai pelaku utama

kegiatan wajib berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk

bertransaksi. Sehingga apabila transaksi dilaksanakan oleh anak kecil

serta penderita kesehatan jiwa maka tentu tidak sah.

# Pandangan Islam tentang Kredit

Dalam bahasa arab, jual beli kredit dikenal sebagai Bai’ bit taqsith

yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu.Ulama

syafiiyah, hanafiyah, Al-Muayyid billah, serta mayoritas ulama lain

berpendapat bahwa hukum kredit dalam islam diperbolehkan. Hal ini

didasarkan pada beberapa hal, yakni:

1.Tidak adanya dalil yang mengharamkan kredit

Alasan pertama mengapa kredit diperbolehkan karena tidak ada

dalil yang mengharamkan hukum kredit. Ini juga beracuan pada kaidah

ushul fiqhi yang menyatakan bahwa “Asal dari hukum sesuatu adalah

mubah (boleh). Sampai ada hukum yang mengharamkan atau

memakruhkannya.”

2.Firman Allah yang membolekan Utang Piutang

Praktik kredit sama dengan utang piutang. Sedangkan Allah Ta’ala

juga membolehkan hukum berhutang piutang. Asalkan tidak ada unsur

penambahan bunga. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu berhutang dalam

waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Maka

jangan lah penulis menolak menuliskanya sebagaimana Allah telah

mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berutang itu

mendiktekan. Dan hendak lah ia bertaqwa kepada Allah, tuhannya dan

janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya.
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3.Hadist Shahih tentang Rasul yang Pernah Berhutang

Dibolehkannya transaksi dengan kredit juga didasarkan pada

hadist shahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu

‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dengan cara berhutang.

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan bahwa “Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari

seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan juga menggadaikan

kapal pinishinya.(HR.Bukhari)

Menurut KUH Perdata jual beli harus didasarkan pada persetujuan

yang mengikat antara satu pihak yang menyerahkan barang dan pihak

lain yang membayar harga atas barang tersebut.Dalam bunyi Pasal 1458

mengatakan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah

pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang

barang tertentu beserta harganya, meskipun barang itu belum

diserahkan dan harganya belum dibayar.”

•Transaksi jual beli baru dikatakan sah apabila memenuhi empat

syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,

kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

suatu pokok persoalan tertentu, dan

suatu sebab yang tidak terlarang.

Sedangkan transaksi menjadi batal bila terjadi ketidaksetujuan

dalam perjanjian, kekhilafan atau adanya paksaan dalam menyetujui

(Pasal 1321 KUH Perdata).

# Jual Beli Tanah dalam PP No. 37 Tahun 1998
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Untuk membuat perjanjian jual beli, tidak dapat dilakukan antara

penjual dan pembeli saja. Mereka perlu dibimbing oleh pejabat negara,

dalam hal ini PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Hal ini diatur dalam

PP No. 37 tahun 1998.

Kewenangan PPAT berdasarkan PP No. 37 Tahun 1998 adalah

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang

berkaitan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun.

PPAT tidak dapat ditemukan di semua wilayah. Bagi daerah yang

belum memiliki PPAT, pembuatan akta jual beli dapat dibantu oleh

camat yang berperan sebagai PPAT sementara. Ini sesuai dengan Pasal 1

ayat (2) undang-undang yang sama.

#Jual Beli Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Instrumen hukum lainnya, yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria lebih menyoroti tentang hak

kepemilikan atas tanah. Dalam Pasal 16 ayat 1 undang-undang ini, hak-

hak atas tanah dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

hak milik,

hak guna-usaha,

hak guna-bangunan,

hak pakai,

hak sewa,

hak membuka tanah,

hak memungut hasil hutan,
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hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang

sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.Jadi

perbedaan yang mengenai kedua peraturan diatas bahwa PP no 37 th

1998 mengatur jual beli tidak hanya cukup antara penjual dan pembeli

tetapi juga harus ada orang yang ahli dalam bidang pertanahan

sedangkan UU Pokok Agraria mengatur tentang hak atas kepemilikan

tanah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas bahwasanya dalam perjanjian jual beli sendiri

sudah diatur dengan jelas dalam KUH Perdata dan menurut pandangan

prespektif ajaran agama islam sendiri memperbolehkan adanya

perjanjian jual beli secara kredit tetapi tidak diperkenankan

menyimpang dari peraturan dan syarat jual beli yang sudah

ditetapkan.Ini bisa menjadi landasan serta wawasan bagi masyarkat

tentang bagaimna prosedur dan cara jual beli secara kredit di kalangan

masyrakat umum.

Saran.

Mungkin kedepanya masyarakat perlu adanya ketelitian dalam

melakukan sebuah perjanjian.Apalagi nanti perjanjian yang dilakukan

yakni jual beli secara kredit ini guan menghindari adanya wantprestasi

antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli secara

kredit dan juga kedepanya dalam proses perjanjian berlangsung tidak

adanya pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli tersebut.
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(LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER ON CRIME OF FRAUD E-

COMMERCE BUYING TRANSACTIONS)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli melalui e-

commerce atas tindakan penipuan penelitian ini menggunakan metode

penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan

pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa

bahan hukum primer dan sekunder. Tindak pidana penipuan saat ini

semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan

teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut

namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut

semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dan

penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-

commerce Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana

penipuan berbasis e-commerce pada prinisipnya sama dengan penipuan
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dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada

alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem

elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). oleh

karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini

masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Kata kunci: e-commerce,perlindungan hukum konsumen,

tindakan penipuan

ABSTRACT

This study aims to identify and explain legal protection for

consumers against buying and selling through e-commerce for fraudulent

acts this research uses normative research methods with conceptual

approach method and statutory approach. Data source The materials used

are primary and secondary legal materials. The crime of fraud is currently

growing with the times and technological advances. Legal rules are made

to anticipate this, but the existing rules don't seem to make any action The

crime rate is decreasing but increasing. This study aims to determine legal

protection for consumers and law enforcement against e-commerce-based

fraud. The results of the study illustrate that e-commerce-based fraud is

essentially the same with fraud in the conventional way but the difference

lies in the evidence or the means of action are using electronic systems

(computers, internet, telecommunication devices). Therefore, law

enforcement regarding the crime of fraud can still be accommodated by

the Book Criminal Law Law and Law Number 19 of 2016 concerning
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Amendments to Law Law Number 11 of 2008 concerning Information and

Electronic Transactions.

Keywords: e commerce, consumer protection, fraudulent actions

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari

didalam kehidupan manusia, karena kemajuan teknologi akan

berkembang seiring dengan kemajuanm ilmu pengetahuan. Setiap hal

baru diciptakan untuk memberikan manfaat dalam kehidupan manusia.

Memberikan manusia banyak kemudahan, serta sebagai cara baru

dalam melakukan aktifitas manusia Semakin berkembangnya teknologi

belakang ini masyarakat di dunia sudah tidak asing lagi dengan yang

namanya internet. Bahkan bisa di katakana manusia tidak bisa lepas dari

internet. Internet sering dirunakan untuk mempermudah kita

berkomunikasi dengan orang lain, mencari sebuah informasi dan masih

banyak lagi.1

Internet adalah sistem dari jaringan komputer yang dimana saling

terhubung satu dengan yang lainnya. Internet berasal dari bahasa latin

yakni “inter” yang berarti “antara”. Jadi dapat disimpulkan bahwa

internet adalah jaringan yang terdiri dari seluruh komputer yang ada di

seluruh dunia. Internet juga dapat di artikan sebagai jaringan

komunikasi global dimana jaringan ini menghubungkan semua jaringan

dengan komputer dimana ia menggunakan sistem standar global

trasnmision control protocol/internet suit (TCP/IP).Perkembangan
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teknologi khususnya internet mempengaruhi berbagai bidang kehidupan,

tidak terkecuali perdagangan. Perdagangan ini lebih kita kenal dengan

nama e-commerce.2 1

Pengertian e-Commerce menurut Laudon & Laudon (1998) adalah

suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk yang

memanfaatkan jaringan komputer secara elektronik oleh konsumen dan

dari perusahaan ke perusahaan. Definisi e-commerce menurut David

Baum (1999) adalah suatu teknologi, aplikasi-aplikasi, dan program

bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan

masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, jasa,

dan informasi yang dilakukan secara elektronik.E-commerce ini

memberikan banyak perubahan dalam hal proses perdagangan.Jika

proses jual beli pada umumnya mengharuskan pembeli dan penjual

bertemu secara langsung maka dengan e-commerce hal itu tidak

diperlukan lagi. Pembeli dapat melakukan transaksi ditempat yang

berbeda tanpa harus bertemu dan komunikasi dengan penjual,karena

dilakukan dengan menggunakan internet.2 Akan tetapi disisi lain juga

terdapat dampak negatif dari transaksi secara online karena penjual dan

pembeli tidak bertatap muka atau berinteraksi secara langsung maka

ada kemungkinan barang atau jasa yang diterima seoerti yang

diinginkan atau jumlah uang yang diterima penjual juga tidak sesuai atau

bahkan tidak mendapat sama sekali pembayaran yang diinginkan. oleh

karena itu hak atas informasi dalam transaksi berbasis transaksi

elektronik menjadi penting dalam implementasinya.maka tujuan dari

1Manajemen UMA-manfaat rancangan penelitin bagi peneliti dan sosial.2021
2Artikel bsi.today pengertian internet.
3Bpptik e-commerce.2014.
4 Jurnal De Jure.2016.
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penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap

tindak pidana penipuan berbasis e-commerce serta perlindungan

terhandan konsumen4

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulis

dalam penulisan Jurnal ini adalah yuridis normatif yang bersifat

kualitatif dengan mendeskripsikan semua bahan hukum dan data yang

diperoleh. Hasil analisis diuraikan secara deduktif dengan terfokus pada

kajian yuridis normative dan dukungan data sekunder lapangan sebagai

penunjang. Dengan kata lain suatu cara atau prosedur yang digunakan

untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap

pedagang yang menggunakan transaksi jual beli online atau data primer

dan sekunder memperoleh data dari Literatur yang sesuai dengan

rumusan masalah dalam bentuk hardfile maupun soft file. Penelitian

yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif

analitis yang dimana penelitian ini mendeskripsikan tindak pidana

penipuan di tengah kemajuan jaman yaitu jual beli online yang menjadi

pokok permasalahan. Cara Pengumpulan data yang digunakan pada

penelitian ini adalah mengumpulkan kedua bahan hukum yang

termasuk dalam data sekunder dan primer,serta studi kepustakaan

dapat berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku, karya

ilmiah para sarjana, hasil pencarian dari internet serta literatur lainnya

yang berbungan dengan penelitian. Dan teknik analisis data dan bahan

hukum sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis

dengan pendekatan yuridis normatif maka analisis dilakukan secara

kualitatif yaitu ditulis sesuai fokus atau judul penelitiannya.Spesifikasi

penelitian bertujuan menggambarkan Penegakan peraturan yang
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berlaku untuk tindak pidana penipuan terhadap konsumen E-commerce

dan Perlindundangan Hukum bagi para konsumen E-commerce,

kemudian pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang

diperoleh. Setelah data yang dilakukan penelitian, dapat diperoleh

gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang kemudian dapat

dijadikan jawaban atas permaslaahan yang terjadi Sedangkan penelitian

analitis adalah penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan

mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Kemudian melakukan analisis

dinamika korelasi antara fenomena, baik antara faktor resiko dan faktor

efek. Yang dimaksud faktor resiko adalah suatu fenomena yang

mengakibatkan terjadinya efek (pengaruh), sedangkan faktor efek

adalah suatu akibat dari adanya faktor resiko.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap tindakan penipuan dalam

e-commerce

E-commerce merupakan salah satu dari transaksi elektronik yang

mana sebatas pada perbuatan hukum di bidang perdagangan (jual beli)

atau kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/tau jasa dengan

tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa tersebut untuk memperoleh

imbalan atau keuntungan. Transaksi elektronik sendiri sebagaimana

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan perbuatan

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan

komputer, atau media elektronik. Transaksi e-commerce sama halnya

dengan transaksi jual beli pada umumnya yang dilakukan di dunia nyata
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namun melalui internet dimana penjual dan pembeli tidak bertemu

secara langsung. Maka sebenarnya e-commerce memiliki dasar hukum

perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau

jual beli perdata) dan merupakan perdagangan biasa yang bersifat

khusus karena sangat sering menggunakan media dan alat-alat

elektronik.

Namun, kegiatan transaksi jual beli melalui e-commerce pada

prakteknya seringkali terjadi beberapa keadaan dimana barang yang

sampai kepada konsumen adalah barang dengan kondisi yang tidak

sempurna. Seperti halnya barang mengalami kecacatan produk,

kecacatan pada barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dan barang

yang diterima konsumen tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan

pelaku usaha dan lebih parahnya barang tidak sampai dan diterima oleh

konsumen Kecacatan pada produk tersebut dapat mengakibatkan

berkurangnya manfaat pada barang sehingga menimbulkan kerugian

bagi konsumen, maka dari itu adanya penegakan atas tindakan penipuan

e-commerce

Sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu “setiap

orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik.”Sanksi Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada Pasal 45 ayat

(2), yaitu “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dari kedua peraturan

tersebut memang mengatur hal yang berbeda, yaitu Pasal 378 dan 379

KUHPmengatur mengenai penipuan dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45

ayat (2) UU ITEmengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan
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kerugian konsumen dalam Transkasi Elektronik. Meski begitu, kedua

pasal ini tidak jarang dapat digunakan bersamaan sebagai sanksi pidana

alternatif, karena belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur

mengenai penipuan jual beli online sehingga diharapkan unsur-unsur

tindak pidana dapat menggunakan atau memenuhi salah satu dari kedua

pasal tersebut.

Kemudian UU ITE juga menjelaskanmengenai prinsip-prinsip

dalam e-commerce walaupun tidak diatur secara mendetail dan

langsung namun secara tersirat mengatur prinsip-prinsip kontrak dalam

suatu transaksi elektronik.

Adapun prinsipprinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kepastian Hukum, yang tercantum dalam Pasal 18

Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Transaksi elektronik yang

dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

b. Prinsip Itikad Baik, yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2)

UU ITE yang menyatakan bahwa “Para pihak yang terkait melakukan

transaksi elektronik dalam lingkup publik ataupun privat wajib beritikad

baik dalam melakukan interaksi maupun pertukaran informasi

elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

c. Prinsip Konsensualisme, yang tercantumdalam Pasal 20

UU ITE yang menyatakan“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak,Lebih

lanjut dalam Pasal 20 Ayat (2) UUITE menyatakan bahwa “Persetujuan

atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa kesepakatan terhadap

kontrak elektronik dapat terjadi pada saat penawaran transaksi

elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh

penerima dengan pernyataan secara elektronik.
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d. Prinsip Keterbukaan atau Transparansi,yang tercantum

dalam Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang

menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan

informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk.

B. Perlindungan hukum terhadap konsumen

UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU no 8 Tahun

1999 atau Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mulai

sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang

pemberian perlindungan kepada konsumen untuk memenuhi

kebutuhannya sebagai konsumen. Lingkup hukum yang berlaku

mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku

usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban

tersebut. Meski sudah lama hadir, UU Perlindungan Konsumen ini belum

banyak disadari oleh para konsumen itu sendiri. Banyak konsumen yang

menganggap undang-undang ini benar-benar dibutuhkan pada saat

dirinya tersangkut kasus pidana atau perdata saja. Padahal, jika

konsumen mau lebih tahu tentang UU Perlindungan Konsumen,

masyarakat jadi lebih tahu mengenai masalah konsumen yang

diperlakukan tidak adil dan bagaimana cara untuk memperjuangkan

haknya. Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat

1 UU no 8 tahun 1999 definisi perlindungan terhadap konsumen

meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi

memberikan perlindungan kepada konsumen.

Ada lima asas yang digunakan dalam ketentuan UU Perlindungan

Konsumen no 8 tahun 1999 pasal 2 yaitu manfaat, keadilan,

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian
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hukum. Perlindungan ini mencakup kemanan agar konsumen tidak

memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan

atau melanggar ketentuan undang-undang, Dengan demikian, UU

Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 merupakan landasan hukum

yang kuat bagi pemerintah serta lembaga masyarakat yang peduli akan

konsumen di Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan

konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata.

UUPK tidak hanya mengatur hak dan kewajiban dari konsumen

tetapi juga hak dan kewajiban dari pengusaha. Menurut Pasal 4 UUPK

konsumen memiliki hak antara lain hak atas kenyamanan, keamanan,

keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk

memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan., hak

atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluahannya atas

barang atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi,

perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut,

hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak

untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak

diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan

penggantian barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana yang diinginkan, hak –hak yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain

memperoleh hak, sebagai keseimbangan konsumen juga diwajibkan

untuk membaca dan mengikuti petunujuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan

keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian

barang dan jasa, membayaran sesuai dengan nila yang disepakati,
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mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut. Sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada

konsumen, kepada pelaku usaha diberikan juga hak untuk menerima

pembayaran sesuai dengan kesepakatan barang dan jasa yang

diperdagangkan, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan

konsumen yang tidak beritikad baik, melakukan pembelaan diri

sebaiknya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, rehabilitasi

nama baik tidak terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak

diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak

yang diatur dalam perundangundangan lainnya. Selain memperoleh hak

tersebut, sebagai balance pengusaha juga diwajibkan untuk beritikad

baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang benar,

jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta

memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi

atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/jasa yang

berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau

mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan garansi atas

barang yang dibuat atau jasa yang diperdagangkan, memberikan

kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang

diperdagangkan, memberikan kompensasi ganti rugi dan atau

penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan

tidak sesuai dengan perjanjian.
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III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasaahan diatas, maka dapat

saya simpulkan sebagai berikut:

Penegakan atas tindak pidana e-commerce diatur didalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektron dan penegakan terhadap tindakan penipuan e-commerce diatur

Pasal 28 ayat (1) UU ITE “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Sanksi yang digunaka

adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada Pasal 45 ayat (2), yaitu

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (1) atau ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

Dan untuk konsumen mendapat perlindungan agar mendapat

kemanan dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam UU no 8 Tahun

1999 atau Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-

undang ini telah mengatur tentang pemberian perlindungan kepada

konsumen dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen. lingkup

hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan

kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan

menjalankan kewajiban tersebut.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya dapat memberi kemudahan bagi para

aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sarana dan prasarana
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sesuai dengan yang diharapkan untuk dapat mengungkap dan

menangkap para pelaku tindak pidana e-commerce. Kedua, Pihak

kepolisian dengan berbagai instansi diharapkan dapat bekerjasama dan

lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya

tindak pidana cybercrime khususnya mengenai penipuan yang dilakukan

secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasidan

Transaksi Elektronik supaya masyarakat mengetahui bagaimana akibat

jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dantransaksi elektronik.
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ABSTRAK

Patut kita sadari kemajuan dan perkembangan teknologi
sangatlah cepat, tak terkecuali timbul juga kejahatan baru, pencemaran
nama baik melalui media sosial elektronik merupakan satu dari
banyaknya kejahatan baru yang timbul. Indonesia merupakan negara
beradab yang memiliki aspek kehidupan yang dilindungi oleh konstitusi.
Pencemaran nama baik terjadi bukan hanya kepada orang yang masih
hidup, bahkan kepada orang yang sudah meninggal juga bisa terjadi.
Penelitian ini tentang bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap
pencemaran nama baik bagi orang yang sudah meninggal melalui media
sosial elektronik dengan mengacu aturan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE).

ABSTRACT

We should realize that technological progress and development is
very fast, not to mention new crimes arise, defamation through
electronic social media is one of the many new crimes that arise.
Indonesia is a civilized country that has aspects of life that are protected
by the constitution. Defamation does not only happen to people who are
still alive, but also to people who have died. This research is about how
the form of law enforcement against defamation of people who have died
through electronic social media with reference to the rules in the

mailto:wicaksonoudi328@gmail.com
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Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions
(ITE) Law.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan era modern saat ini mengantarkan kita kepada

perubahan zaman dalam segi teknologi informasi. Indonesia merupakan

negara hukum, dimana kebebasan berekspresi dan berpendapat yang

dijamin oleh negara. Begitu juga dengan kehormatan dan nama baik

setiap warga negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 G

ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Sebagai manusia beradab tentu tidak ingin mendapatkan penghinaan

terhadap kehormatan dan nama baik. Berkembangnya kemajuan

teknologi dan demokrasi tak menghindari terjadinya pelanggaran

pencemaran nama baik, yang dilakukan secara verbal / non verbal,

tulisan hingga rekaman video. Bahkan muncul juga kasus tindak pidana

pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal dengan

media sosial elektronik. Kasus pencemaran nama baik yang

merendahkan harkat martabat manusisa dan kemanusiaan dapat juga

memunculkan rasa kebencian atau permusuhan antara seseorang atau

kelompok masyarakat tertentu.

Contoh kasus pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah

meninggal yang penulis temukan pada berita elektronik pikiran-

rakyat.com, dimana isi dari berita tersebut menyampaikan penetapan

tersangka kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang

yang sudah meninggal. Dengan tersangka, tertulis nama Tiara Marlina

atau kerap diapanggil dengan nama panggung Tiara Marleen. Tiara

Marlina terjerat kasus tersebut setelah konten yang dibuat melalui
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media sosial elektronik yaitu akun TikTok pribadinya, dimana isi konten

tersebut menyebutkan bahwa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah hamil

diluar nikah saat mengandung Gala Sky Ardiansyah. Telah diketahui juga

bahwa pasangan selebriti ini telah meninggal dunia setelah mengalami

kecelakaan mobil di hingga menewaskan keduanya. Haji Faisal selaku

ayah Bibi Ardiansyah dan mertua dari Vanessa Angel tidak terima atas

pernyataan Tiara Marlina karena telah menceritakan masa lalu pasangan

selebriti tersebut.

Kurang terdapatnya aturan langsung tentang pencemaran nama

baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial

elektronik mengakibatkan terjadi kekosongan hukum. Masyarakat juga

masih awam bahkan tidak mengetahui jika terdapat kasus tindak pidana

tersebut dan dapat mengajukan pengaduan ke Polisi untuk tindakan

hukum.

RUMUSANMASALAH

1.Apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya pencemaran nama

baik melalui media sosial elektronik kepada orang yang masih hidup dan

kepada orang yang sudah meninggal?

2. Bagaimana pemberian pidana kasus pencemaran nama

baik terhadap orang yang sudah meninggal menurut peraturan yang

berlaku di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis

penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta.
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hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh

gambaran secara lengkap adanya peristiwa hukum yang terjadi di

lingkungan masyarakat Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif

artinya. penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan

menjelaskan hal - hal yang terkait dengan atau melukiskan secara

sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang

tertentu secara factual dan cermat. Sumber data dalam penelitian ini

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

sekunder dan tersier.

II. PEMBAHASAN

1.Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pencemaran

nama baik melaui media sosial elektronik baik kepada orang yang masih

hidup dan kepada orang yang sudah meninggal:

1. Faktor kejiwaan dapat menyebabkan kejahatan seperti daya

emosional sesorang, menjadi lebih sensitif tanpa berpikir panjang dan

melakukan tindakan pencemaran nama baik di media sosial.

2. Sarana dan fasilitas, mudahnya dalam mengakses media

sosial elektronik sekarang juga bisa menjadi salah satu penyebab kurang

bijaknya seseorang melakukan suatu tindakan dengan membut

pernyataan verbal / noverbal, lisan, tulisan atau rekaman video yang

mengakibatkan tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Kepentingan masyarakat, masyarakat cenderung tidak

memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan

melakukan pencemaran nama baik dalam media sosial elektronik.

Banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut karena memiliki tujuan
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tertentu yang di artikan pada perbuatan sara dan dapat merugikan salah

satu golongan di masyarakat.

4. Rasa dendam, dendam merupakan bentuk berkeinginan

keras untuk membalas kejahatan yang mungkin pernah dilakukan oleh

korban kepada tersangka pencemaran nama baik.

5. Harta warisan, faktor ini bisa terjadi pada kasus

pencemaran nama baik kepada orang yang sudah meninggal. Karena

memperebutkan harta warisan/peninggalan orang yang sudah

meninggal tersebut, mengakibatkan seseorang kehilangan adab dalam

dirinya sendiri karena membuat pernyataan yang belum tentu

kebenarannya.

2. Pemberian pidana kasus pencemaran nama baik

terhadap orang yang sudah meninggal menurut peraturan yang

berlaku di Indonesia

UUITE mulai disusun pada Maret 2003, ketika itu pada masa

pemerintahan presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan

dibentuknya UUITE untuk mengisi kekosongan hukum dalam mengatur

penggunaan teknologi informasi. Melihat naskah akademik dan risalah

sidang paripurna DPR tentang rancangan UUITE maka pada dasarnya

dibentuk karena timbulnya kejahatan-kejahatan baru, dikarenakan

kejahatan-kejahatan tersebut belum terakomodi dalam hukum positif

Indonesia baik oleh KUHP maupun oleh peraturan perundang-undangan

lainnya.
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UUITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun,

UUITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan

Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak

pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber

Crime). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUITE 2016 :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUITE 2008

menjadi Pasal 45 ayat (3) UUITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran

nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan

denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak

berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak

dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Selain itu,

tedapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UUITE 2008 yang

sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27

UUITE 2016 menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan

pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Hal ini semakin memperjelas

1).makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur

dalam KUHP serta 2) merubah sifat delik.
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Pencemaran nama baik dalam KUHP, orang yang menyampaikan

informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk

membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan

kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan

pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa

dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut

harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam

perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan

(dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar

tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang

dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana

(menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup

dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun

perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup

memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut

diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila

dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut

digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2)

KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan

di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa

mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran

nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk

penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan”

dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang

kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut

biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut

nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.

Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan
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kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri

dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal

311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah

(Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Perlindungan kehormatan dan nama baik bertujuan juga untuk

melindungi kepentingan ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal

yang kehormatan dan nama baiknya dihina/dicemarkan. Pasal 320 ayat

(2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP dari pasal tersebut

menunjukan bahwa tindak pidana penghinaan kehormatan dan nama

baik terhadap orang yang sudah meninggal merupakan tindak pidana

aduan. Dari pasal tersebut menyebutkan siapa saja yang berhak

melakukan pengaduan ketika terjadi tindak pidana penghinaan

kehormatan dan nama baik terhadap orang yang sudah meninggal. Yang

dapat mengadukan tindak pidana penghinaan kehormatan dan nama

baik terhadap orang yang sudah meninggal menurut Pasal 320 ayat (2)

dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP adalah seorang keluarga

sedarah atau yang memiliki hubungan darah karena ikatan perkawinan

dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai derajat kedua

atau suami atau istri dari orang yang sudah meninggal tersebut. Ketika

terjadi penghinaan kehormatan nama baik terhadap orang yang sudah

meninggal melalui media sosial elektronik, dalam hal ini penghinaan

terhadap orang yang sudah meninggal hanya diatur dalam KUHP yang

pengaturan mengenai medianya terbatas pada gambaran dan tulisan,

maka UUITE dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam hal media

yang digunakan dalam tindak pidana penghinaan terhadap orang yang

sudah meninggal melalui media sosial.
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Berdasarkan hal tersebut ketika terjadi penghinaan kehormatan

nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial

elektronik, pelaku dapat dipidanakan. Hal ini dikarenakan bahwa cara

dan media dalam tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 27

ayat (3) UUITE dan Pasal 320 serta Pasal 321 KUHP memiliki kesamaan.

Perbedaan dari keduanya adalah dalam UUITE cara dan media dalam

melakukan tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik melalui

teknologi informasi, sedangkan dalam KUHP dilakukan secara lisan,

tulisan, dan melalui surat yang dikirimkan atau diterima. Dasar hukum

yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penghinaan

pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui

media sosial elektronik dapat menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-

undang ITE juncto Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Kemudian untuk

sanksi pidana dapat menggunakan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik mestinya

tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam menggunakan media sosial

sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum

pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakter yang

mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan

oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan

lain sebagainya. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa

ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Setiap orang harus dapat menghargai

dan menghormati harga diri seseorang. Dalam kehidupan ini, terdapat

akibat atas segala perbuatan yang kita lakukan, jika kita tidak ingin

mendapatkan akibat buruk maka sebaiknya menghindarkan diri dari
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perbuatan-perbuatan buruk. Belum adanya yang mengakomodir tindak

pidana penghinaan kehormatan pencemaran nama baik terhadap orang

yang sudah meninggal melalui media sosial elektronik dalam satu

peraturan mengakibatkan menjadi tidak jelas.

Saran

1.Pentingnya kesadaran diri sendiri untuk lebih cerdas serta bijak

dalam menggunakan media sosial. Dengan tidak menulis, memposting

dan membagikan hal-hal yang dapat menyinggung ras, agama, golongan,

suku dan sebagainya.

2.Peran pemerintah dan masyarakat harus saling berhubungan

dalam memberikan pehaman tentang Pencemaran Nama Baik dengan

cara sosialisasi akan dampak dan cara mencegah hal tersebut terjadi.

3.Harapan penulis kepada pemerintah agar menyusun peraturan

perundang-undangan baru yang mengatur masalah penghinaan

kehormatan dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan

memanfaatkan teknologi informasi, sehingga di Indonesia mempunyai

peraturan khusus mengenai hal tersebut.



— 201 —

IV. DAFTAR PUSTAKA

Budi Suhariyanto, 2014 Tindak Pidana Teknologi Informasi

(CYBERCRIME)

https://www.hukumonline.com/klinik/a/isu-photo-pocong--

lt4fb75a0a78dbc

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-

tahun-2008

https://kbbi.web.id/dendam

https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-

014702910/tiara-marleen-ditetapkan-tersangka-kasus-pencemaran-

nama-baik-yang-dilaporkan-haji-faisal

https://www.hukumonline.com/klinik/a/isu-photo-pocong--lt4fb75a0a78dbc
https://www.hukumonline.com/klinik/a/isu-photo-pocong--lt4fb75a0a78dbc
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008
https://kbbi.web.id/dendam
https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-014702910/tiara-marleen-ditetapkan-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-dilaporkan-haji-faisal
https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-014702910/tiara-marleen-ditetapkan-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-dilaporkan-haji-faisal
https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-014702910/tiara-marleen-ditetapkan-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-dilaporkan-haji-faisal


— 202 —

Pelaksanaan Perlindungan Hukum
terhadap Perempuan Pelaku Tindak

Pidana Pelecehan Seksual oleh Komnas
Perempuan

~ oleh: Sefany Yusan Salsabila
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

E-mail : Sefanyyusan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar Pelaksanaan
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan pelaku tindak pidana
pelecehan seksual oleh Komnas Perempuan yang memfokuskan pada
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya. Serta pembahasan dalam jurnal ini memfokuskan
pada pasal yang menganut adanya pelecehan seksual yaitu pada Pasal
289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

ABSTRACT

This study aims to determine the basis for the implementation of
legal protection against women who are perpetrators of the crime of
sexual harassment by Komnas Perempuan which focuses on Article 27
paragraph (1) of the 1945 Constitution which stipulates that every citizen
has the same position in law and government with no exceptions. And the
discussion in this journal focuses on articles that embrace sexual
harassment, namely Articles 289 to 296 of the Criminal Code.
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I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap

orang untuk mendapatkan perperlakuan dan perlindungan yang sama

oleh hukum dan undang – undang yang merupakan hak seluruh warga

negara tanpa terkecuali. Dalam tindak kekerasan, khususnya kekerasan

terhadap perempuan di dalam suatu hubungan. Perlindungan terhadap

kekerasan perempuan merupakan hak asasi yang sehubungan dengan

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.

Adapun pasal pelecehan seksual dapat dijerat dengan

menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289

sampai dengan Pasal 296 KUHP. Sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya, pelaku pelecehan seksual dapat diberikan ancaman

hukuman pidana dengan jerat hukum maksimal asalkan memenuhi

unsur dan terdapat bukti – bukti yang kuat.

Pelaksanaan perlindungan perempuan sudah diatur dan

dilindungi dalam beberapa undang – undang serta adanya lembaga

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau sering

disebut dengan Komnas Perempuan. Harapan dengan adanya lembaga

ini, tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan terhadap kaum

hawa dapat berkurang, namun sampai detik ini tindak pidana pelecehan

seksual dan juga tindak kekerasan terhadap perempuan masih kerap

terjadi di masyarakat.

Tindak kriminal yang hingga saat ini masih terjadi yaitu tindak

pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Salah satu portal berita online
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yang memberitakan berita tentang pemerkosaan yaitu Tribunnews.com.

Kasus pemerkosaan yang menimpa mahasiswi UGM (Universitas Gadjah

Mada) saat ini sedang mendapat perhatiaan penuh media massa, salah

satunya di Tribunnwes.com.

PERUMUSANMASALAH

Melalui latar belakang yang sudah di uraikan diatas, maka untuk

memperjelas ruang lingkup pembahasan yang akan dikaji, penulis

merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini,

yaitu : Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap

perempuan dalam tindak pidana pelecehan seksual?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian

hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data – data yang diperoleh

melalui penelitian ini diambil dari beberapa hasil putusan dan juga

dalam undang – undang perlindungan perempuan dan anak yang sudah

di tetapkan dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa

terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap

produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu

memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan

harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang

berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan

yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi

setiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum,
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yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum

adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan)

maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan

peraturan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang

diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang

berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang

berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. oleh

karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk

penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual.

Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku

seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual,

baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk

tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik

sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek

seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam

khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk

perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku.

Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang

mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau

menyimpang dari aturan-aturan hukum. juga terjadi tanpa ada janji atau

ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada

permusuhan, penuh tekanan. Beberapa definisi pelecehan seksual di atas
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dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau

tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang

dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku

yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak

dikehendaki oleh korbannya.

Fenomena-fenomena terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi

isu menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin maraknya kasus

kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya makin

mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan

media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat

kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang

semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi penghapusan

kekerasan terhadap perempuan istilah tindak kekerasan terhadap

perempuan (violence against women) mencangkup segala bentuk tindak

kekerasan yang berbasis gender baik fisik, seksual maupun emosional

yang membuat perempuan menderita termasuk di dalamnya segala

bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan

perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau

sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan

yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara

melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia

atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan

pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan

ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak

berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus

semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Kejahatan

kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan



— 207 —

serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari

sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya,

maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang

mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan

kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan

sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh

lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi

dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong

terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu adanya pengaruh

lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-

gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat.

Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat

menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan

melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama

oleh anak usia remaja.

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana

pelecehan seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya

dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi

lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku.

Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal

hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak

kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal laki-laki dan

perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk

bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra

produktif yang dapat merugikan pihak perempuan.

Terminologi pelecehan seksual yang dipakai untuk memahami

pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang



— 208 —

sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan

sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti

(mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya),

mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang

tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam

akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan

seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan

kita.

Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang,

baik yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk

kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam

keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan, penganiayaan

seksual perempuan dalam keluarga, pemerkosaan perkawinan,

kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan hidup dan kekerasan

terkait eksploitasi. Sedangkan, peraturan mengenai pelecehan seksual di

Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP,

yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur

kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang

rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan kepada

perempuan korban kekerasan. Meski kemudian terdapat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UndangUndang

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Namun

UndangUndang tersebut hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual

yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas, yakni korban adalah
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korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup perdagangan

orang dan media sosial.

Pelecehan seksual yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang

lain, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pelaku.

Mekanisme dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban

pelecehan seksual pun jarang dilakukan, dimana kebanyakan

perempuan yang sadar saja, kemudian melaporkan ke kepolisian.

Banyak korban justru malu dan hanya diam saja tanpa memberontak,

karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya. Selanjutnya

ada sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum.

Pelecehan seksual terhadap wanita yang paling banyak terjadi

adalah perkosaan, yang kontruksi hukumnya dapat dilihat dalam buku II

bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dilihat dari

sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama.

Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan dari sudut pandang laki-

laki berdasarkan seksualitas laki-laki, perumusan Pasal 285, Pasal 286,

Pasal 287, Pasal 297 KUHP tersebut menggambarkan dengan jelas

standar nilai/moral yang dipakai oleh masyarakat dalam

memperlakukan wanita, oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisa

yang lebih luas terhadap masalah ini yang berkaitan dengan konteks

dimana kaum perempuan dan perilaku perempuan secara sosial

didefinisikan dan dikontrol.

Larangan untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan telah

berfungsi untuk melindungi kaum laki-laki. Selanjutnya larangan

perkosaan adalah untuk melindungi atau menjaga agar kaum laki-laki

selalu mendapatkan seorang perempuan yang masih suci (masih gadis)

sebagai isterinya. Hal senada dengan Pasal 285 KUHP tersebut telah

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak
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apapun dalam hubungan seksual dengan suaminya, ketentuan dalam

pasal ini juga berarti tidak menghukum “perkosaan” yang terjadi di

dalam perkawinan (marital rape) padahal kenyataannya perkosaan

dalam perkawinan banyak terjadi.

Dalam masalah kekerasan seksual terhadap wanita, banyak

masyarakat mengeluhkan tentang kurang pekanya hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku, padahal dimensi victimologinya

sangat besar, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil

dalam rangka pembentukan KUHP nasional yang akan datang adalah

dengan merombak kontruksi hukum dan ancaman sanksi pidanna yang

dijatuhkan. Pasal 389 RUU KUHP berbunyi :

(1) Dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling

rendah 3 tahun karena tindak pidana perkosaan.

 Kesatu : seorang laki-laki melakukan persetubuhan

dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.

 Kedua : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan

perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut.

 Ketiga : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan

perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan

tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.

 Keempat : seorang laki-laki melakukan persetubuhan

dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena

perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah orang yang seharusnya

disetujuinya.

 Kelima : seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan

dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan

persetujuannya.
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(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan

pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam

keadaan yang disebut dalam ayat 1 ke 1s.d ke 5 di atas.

 Ke 1: seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya

kedalam anus atau mulut seorang perempuan.

 Ke 2: Barangsiapa memasukan suatu benda yang bukan

merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang

perempuan.

Rumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP ini

disamping mengenal ancaman sanksi minimum, juga memperluas

pengertian tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 285 KUHP, rumusan dalam RUU KUHP ini sudah merupakan

perkembangan yang sangat maju mengingat perkembangan kejahatan

seksual telah mengalami pergeseran. Penentuan sanksi minimum dan

pemberatan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak

pidana perkosaan dalam RUU KUHP merupakan hal yang wajar,

mengingat di Amerika saja yang masyarakatnya menganut paham

kebebasan individual, masalah perkosaan apalagi korbannya adalah

wanita yang masih di bawah umur atau gadis merupakan tindak pidana

yang tergolong jenis ontrageus violation yaitu kejahatan yang amat keji.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari pelecehan

seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban

pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang

diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai

produk hukum yang berpihak kepada korban. Masih banyak korban

pelecehan seksual terhadap perempuan yang tidak mendapat

perlindungan baik dari penegakan hukum maupun dari pihak
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masyarakat. Undang-undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para

penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya

perempuan korban pelecehan seksual) dengan baik tanpa adanya

diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam

hukum dan masyarakat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di

Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut

sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Pelecehan

seksual yang mana korbannya sering mengalami bagik kerugian materil

dan immateril yang menyebabkan korban mengalami trauma

berkepanjangan, selain itu fakta kasus juga menunjukan bahwa

kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yang mana

korbannya adalah posisi yang paling lemah sering dijadikan sebagai

pelaku dalam tindak pidana lain seperti halnya dalam salah satu kasus

yaitu sebagai elaku penyebaran konten video porno yang seharusnya hal

tersebut dapat membantu membuktikan peristiwa pelecahan seksual

yang terjadi, akan tetapi hal tersebut faktanya menjadi pukulan balik

bagi korban pelecehan seksual.

2. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana

pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi

penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana

dengan korban tindak pidana pelecahan seksual, sebagaimana

penegakan hukum terhadap korban sering sekali menghiraukan bentuk

perlindungan yang diberikan terhadap korban yang menjadi pelaku
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tindak pidana, sehingga penegakan hukum sering salah menerapkan

hukum atau sanksi kepada pelaku.

Saran

1. Hendaknya masyarakat dapat turut serta dalam

melaporkan setiap kejadian pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan

masyarakat kepada penegak hukum, agar perbuatan pelecehan seksual

dapat diminimalisir.

2. Hendaknya penegakan hukum yang diberikan kepada

korban lebih menekankan kepada penegakan hukum yang memberikan

perlindungan hukum, bukan penegakan hukum untuk menyudutkan

korban sebagai pelaku tindak pidana.

3. Hendaknya Pemerintah dapat membuat kebijakan

terhadap perlindungan hukum kepada korban perempuan yang menjadi

korban pelecehan seksual dengan cara memberikan pendampingan

ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan pelecehan seksual

yang terjadi kepadanya.
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Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu
Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah

Umur

~ oleh: Bella Megawati Basuki Putri
Bellamegawati835@gmail.com

ABSTRAK

Jaman sekarang sudah banyak anak dibawah umur yang sudah

mengendarai mobil maupun motor, hal ini pasti sering terjadi dan sudah

menjadi kebiasaan. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh anak dibawah umur disebabkan karena faktor

intern( hanya coba-coba untuk menunjukan gengsi tanpa

memperhatikan lingkungan sekitar ) faktor ekstern ( keadaan darurat

dan belum ada transportasi umum ) . Untuk menghindari terjadinya hal

seperti ini dengan cara pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan pihak

sekolah supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Anak yang mengendarai

motor atau mobil dibawah umur pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya.

Sisi negatifnya sering kali terjadinya kecelakaan dan kurang berhati-hati

dalam mengendarai, juga terkadang kurang memperhatikan kondisi

jalan. Supaya menghindari terjadinya hal seperti ini, selain dengan cara

polisi bekerja sama dengan pihak sekolah, maka polisi juga bisa

memberikan upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : pelanggaran lalu lintas, anak dibawah umur

mailto:Bellamegawati835@gmail.com
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I. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai anak berkendara dibawah umur pasti

sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan, hal ini disebabkan karena

faktor intern dan faktor ekstern . Banyak anak dibawah umur yang

sudah mengendarai motor maupun mobil dan seringkali melakukan

pelanggaran tanpa dipikirkan dampaknya terlebih dahulu seperti

melanggar marka jalan, melanggar lampu lalu lintas, belum mempunyai

surat kelengkapan ( seperti SIM, STNK, dll ), tidak ada spion pada motor,

knalpot yang kurang wajar, dan tidak menyalakan lampu pada siang hari.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas ini bukan permasalahan

yang sederhana dan kecil, karna pelanggaran lalu lintas bisa

menyebabkan kejadian yang sangat fatal seperti terjadinya kecelakaan

hingga meninggal dunia sebagai contoh ingin berbelok arah tetapi lupa

mengaktifkan reeting, menghindari tilangan polisi karna tidak membawa

surat kelengkapan. Pelanggaran ini pasti sering terjadi dan selalu ada di

setiap saat.

Untuk menghindari kejadian tersebut, pihak kepolisian lalu lintas

harus memberi teguran / tindakan yang tegas untuk anak mengendarai

yang masih dibawah usia 17 tahun, guna menghindari terjadinya

pelanggaran lalu lintas sehingga bisa membantu mengurangi angka

kecelakaan lalu lintas.
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Sampai saat ini pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di

Indonesia, meskipun sudah ada perubahan dari UU RI Nomor 14 Tahun

1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi UU RI Nomor 22

Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih

komprehensip, akan tetapi para pengendara kendaraan bermotor masih

banyak melanggar dan tidak mengerti kondisi lingkungan sekitar. Kita

mengetahui bahwa pelanggaran bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri,

tetapi juga bisa membahayakan orang lain. Pelanggaran yang

mengakibatkan kecelakaan akan menimbulkan kerugian baik nyawa

( meninggal dunia ) maupun harta benda (kerugian materiil).

II. RumusanMasalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu

lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

2. Faktor apa saja yang menghambat Proses Penegakan Hukum

Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan

Kecelakaan ?

III. Tujuan

1. Mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelanggaran

lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat Proses

Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang

Mengakibatkan Kecelakaan.

IV. Metode Penulisan

- Jenis Penulisan : Penulisan artikel ini bersifat deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif adalah merupakan penelitian yang dalam
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pelaksanaannya akan mengumpulkan dan menganalisis data non-

numerik (bukan angka), contohnya adalah data teks, video, atau lisan.

- Fokus Penulisan : Penentuan fokus dalam jurnal penelitian jenis

kualitatif lebih memfokuskan pada tingkat pembaruan informasi yang

akan didapat dari situasi sosial (lapangan). Biasanya pembaharuan

informasi berwujud usaha/ikthtiar untuk memahami secara lebih luas

dan mendalam mengenai situasi sosial, dan menghasilkan hipotesis atau

ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti.

- Sumber Data : Sumber data yang digunakan pada artikel ini

adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh

dari sumber lain yang telah tersedia. Sehingga penulis tidak

mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder itu

dapat berupa data hasil penelitian atau berupa data dokumenter

administratif kelembagaan.

II. PEMBAHASAN

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

Proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh anak yang dibawah umur, berupa teguran hingga

penilangan. Anak yang melanggar lalu lintas dibawah usia belum dapat

diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal tersebut didasarkan pada

psikologis dan sosiologis. Anak yang belum berusia dibawah 17 tahun

belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan juga belum

bisa dikenai sanksi pidana / tindakan. Anak yang masih berusia dibawah
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17 tahun masih perlu bimbingan / nasihat dari orang tua dan pihak yang

berwenang mengenai peraturan lalu lintas.

Disamping itu upaya penanggulangan yang diberikan adalah

upaya preventif dan upaya represif . Upaya preventif adalah tindakan

pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan

sosial, sehingga hal ini dapat dihindari / di cegah. Upaya preventif dapat

dilakukan dengan cara melakukan patroli , pengarahan, dan himbauan

supaya mencegah gangguan pada lalu lintas, sehingga tidak terjadi lagi

pelanggaran terhadap lalu lintas untuk anak yang masih dibawah umur.

Sedangkan upaya Represif adalah upaya yang dilakukan setelah kejadian

/ penindakan yang dilakukan. Upaya represif dapat dilakukan dengan

cara diberi teguran dan bimbingan secara lisan sampai dengan penilang.

2. Faktor apa saja yang menghambat Proses Penegakan

Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang

Mengakibatkan Kecelakaan ?

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas

yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara motor / mobil belum bisa

dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang

menjadi penghambat dalam pelakasanaan penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menghambat Proses

Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang

Mengakibatkan Kecelakaan adalah :
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A. Psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses

pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu

lintas, kurang memahami akan bahaya penggunaan perlengkapan yang

tidak memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak memperhatikan arahan

dari pihak kepolisian.

b.Masih banyak anak yang menghindar karena belum bisa

bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan tidak mau diminta

keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya, sehingga

merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 11

tahun 2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa anak yang berhadapan

dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum

berumur 18 tahun, maka dari itu anak masih perlu bimbingan / nasihat

orang tua, dan anak masih belum bisa mempertagungjawabkan

perbuatan yang telah diperbuatnya. Anak mungkin terkadang masih

takut untuk memberikan keterangan , karena mungkin mereka berfikir

kalau mereka akan dikenakan hukuman yang berat.

C. Sosialisasi terhadap lalu lintas sudah diberlaktukan, tetapi

belum maksimal terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota, maka

dari itu masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas

yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, berupa teguran hingga

penilangan. Anak yang melanggar lalu lintas dibawah umur belum dapat

diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal tersebut didasarkan pada
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psikologis dan sosiologis. Anak yang belum berusia dibawah 17 tahun

belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan juga belum

bisa dikenai sanksi pidana / tindakan. Anak yang masih berusia dibawah

17 tahun masih perlu bimbingan / nasihat dari orang tua dan pihak yang

berwenang mengenai peraturan lalu lintas.

Disamping itu upaya penanggulangan yang diberikan adalah

upaya preventif dan upaya represif . Upaya preventif adalah tindakan

pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan

sosial, sehingga hal ini dapat dihindari / di cegah. Upaya preventif dapat

dilakukan dengan cara melakukan patroli , pengarahan, dan himbauan

supaya mencegah gangguan pada lalu lintas, sehingga tidak terjadi lagi

pelanggaran terhadap lalu lintas untuk anak yang masih dibawah umur.

Sedangkan upaya Represif adalah upaya yang dilakukan setelah kejadian

/ penindakan yang dilakukan. Upaya represif dapat dilakukan dengan

cara diberi teguran dan bimbingan secara lisan sampai dengan

penilangan.

2. Faktor yang menghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap

Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan

adalah :

A. Psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses

pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu

lintas, kurang memahami akan bahaya penggunaan perlengkapan yang

tidak memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak memperhatikan arahan

dari pihak kepolisian.
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b.Masih banyak anak yang menghindar karena belum bisa

bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan tidak mau diminta

keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya, sehingga

merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 11

tahun 2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa anak yang berhadapan

dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum

berumur 18 tahun, maka dari itu anak masih perlu bimbingan / nasihat

orang tua, dan anak masih belum bisa mempertagungjawabkan

perbuatan yang telah diperbuatnya. Anak mungkin terkadang masih

takut untuk memberikan keterangan , karena mungkin mereka berfikir

kalau mereka akan dikenakan hukuman yang berat.

C. Sosialisasi terhadap lalu lintas sudah diberlaktukan, tetapi

belum maksimal terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota, maka

dari itu masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas;

Saran

1. Dalam memberikan pengetahuan tentang berlalu lintas untuk

anak yang masih dibawah umur, lebih ditingkatkan lagi agar anak lebih

cepat memahami dengan baik karena sudah tertanam sejak usia dini.

Selain itu faktor keluarga dan sekolah sebaiknya lebih berperan aktif lagi

agar anak memahami betul tentang pengetahuan berlalu lintas sejak dini

tanpa adanya dorongan dari luar misalnya salah pergaulan dari

lingkungan sekitar.

2. Pihak kepolisian lalu lintas harus meningkatkan dan

memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan,

ketertiban, dan menjaga keselamatan anak, dan memberikan efek jera

kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
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Dampak dari Pelecehan Seksual terhadap
Anak di Bawah Umur

~ oleh: MohammadMegi Seto K

megiseto7@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu

permasalahan serius yang dihadapi pemerintah sat in dikarenakan

berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan U

perlindungan anak No.35 Tahun 2014. Disisi lain, anak korban

kekerasan seksual merupakan bagian dari masyarakat yang belum

matang perkembangannya baik secara fisik maupun psikologis sehingga

membutuhkan pendampingan khusus dalam penangananya.

Maraknya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur

terus mengalami peningkatan. Pelecehan seksual terhadap anak di

bawah umur bisa berupa dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk

non-verbal. Anak yang mengalami tindak pelecehan tersebut akan

mengalami dampak dari perasaan yang terhina bagi orang lain.

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan

yang di lakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang

berhubungan langsung dengan pihak yang di ganggungnya dan dari

perbuatan tersebut dapat menurutkan harkat martabat dan harga diri
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seseorang yang di ganggungnya. Maka perlu adanya meingkatkan

perkembangan anak, karena selain sensitif juga pada masa pertumbuhan

anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang

tua maupun keluarga sehingga dari kasih sayang dan perhatian tersebut

kebutuhan dan hak anak secara mendasar terpenuhi secara optimal.

Anak-anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia

yang berakal , bermoral dan sehat jasmani maupun rohani . karena

bagaimanapun juga anak adalah calon pemimpin penerus bangsa.

Kata Kunci : pelecehan seksual , pola asuh , hak anak

I .PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maraknya kasus tindak kriminal dari pelecehan seksual pada anak

di bawah umur merupakan kasus yang akhir-akhir ini meningkat. Tindak

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu tindakan

pelanggaran hukum yang di lakukan interaksi antara anak dan orang

dewasa. Anak menjadi pelampiasan untuk melampiaskan rangsangan

seksual pelaku atau orang lain yang melampiaskan kepada korban. Anak

seharusnya memperoleh hak-haknya dan mendapatkan perlindungan

yang lebih dari berbagai pihak, peran orang tua pun sangat penting bagi

tumbuh dan berkembanganya anak. jika ada berada di lingkungan

keluarga maka peran dan fungsinya dari orang tua atau keluarga

sangatlah penting dan berjalan sebagaimana mestinya.
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Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan

kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam

buku KUHP dari pasal 281 sampai dengan pasal 299. Pelecehan seksual

merupakan sebagai tindakan seksual yang terbentuk ke dalam bentuk

verbal , non-verbal dan juga visual. Tidak sedikit berita di televisi atau

sosial media yang membahasa tentang kejahatan seksual kepada anak

yang sering hampir sering terjadi setiap harinya , pelecehan seksual

kepada anak baik perempuan ataupun laki-laki tentu tidak boleh di

biarkan terjadi. Karena akan berdampak buruk kedepannya bagi

keberlangsungan hidup anak sehari-hari, moral dan batin anak pun

terancam jika perbuatan pelecehan seksual tersebut di alaminya.

Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran hukum serta

langsung melukai anak secara fisik dan psikologisnya. Pelecehan seksual

kepada anak biasanya di lakukan dalam bentuk perbuatan seksual

sodomi, pencabulan, incest, pemerkosaan, catcalling. Dan kebanyakan

terjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang terdekat

dari lingkungannya yang seharusnya lingkungan tersebut dapat

memberikan perasaan yang nyaman dan aman bagi anak malah menjadi

anak sangat takut dan trauma.

Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi

adalah anak menjadi menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan,

anak menjadi orang yang introvert, susah tidur, tidak dapat fokus pada

saat disekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu

yang menjadi masalah yang dihadapi remaja menjadi masalah bagi
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lingkungannya adalah aktivitas seksual yang dapat menjerumus ke arah

yang negatif. Selain itu faktor anak yang terpengaruh kedalam

lingkungan yang tidak baik yang berau porno seperti film porno,

gambar-gambar porno, buku-buku yang berbau porno yang beredar luas

di lingkungan masyarakat diduga menjadi penyebab terjadinya tindak

pidana pelecehan seksual. Dari hal tersebut anak dapat menjadi

terangsan dan berpengaruh bagi yang sedang melihatnya. Akibatnya

banyaknya terjadi penyimpangan seksual oleh anak usia remaja.

Tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana dan

kapan saja. Siapapun bisa menjadi tersangka tindak pelecehan seksual

terhadpa anak. Siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual dan bisa

bahhkan bisa saja anak maupun saudara kandungnya sendiri, itulah

sebabnya pelaku tindak pelecehan seksual ini di katakan sebagai

predaor seksual.

Berdasarkan bentuk uraian latar belakang tersebut, maka penulis

akan menemukan perumusan masalah yang membahas “Bagaimana

faktor dan dampak pelecehan seksual terhadap anak”.

RumusanMasalah

rumusan masalah yang ada yaitu

a. Apa saja Faktor faktor pelecehan seksual terhadap anak.

b. Bagaimana dampak pelecehan seksual pada anak.

Tujuan Penulisan
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Tujuan dari artikel ini yaitu:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor dari kekerasan sekaual

terhadap anak

b. Untuk mengetahui dampak dari kekerasan seksual

II. PEMBAHASAN

a. Faktor pelecehan seksual terhadap anak

Pelecehan seksual adalah salah satu pelecehan fisik yang

termasuk kedalam tindakan kriminal. Pelaku tindak pelecehan seksual

ini melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya

secara memaksa. Adapun faktor faktor yang dapat menyebabkan

terjadinya tindak pelecehan seksual.

a. Pengaruh pendidikan terhadap pecehan seksual

Pentingnya pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap adanya

tindakan pelecehan seksual. Perempuan belum banyak kesempatan yang

dimilikinya untuk menikmati jenjang di kursi pendidikan yang lebih

tinggi sehingga perempuan belum mampu untuk menolak perlakuan,

sikap dan anggapan yang negatif terhadap dirinya, perempuan

menunjukan reaksi yang lebih sensitif sebagai mana akibat dari

terjadinya pelecehan seksual.

b. Faktor keluarga dari sudut pandang faktor ekonomi.



— 229 —

Faktor ekonomi di keluarga juga dapat berpengaruh terutama

pada faktor ekonomi yang rendah memicu seseorang untuk melakukan

perbuatan yang dilanggar seperti kekerasan seksual sebagai jalan

keluarnya dan sasaran paling mudah yaitu perempuan yang memiliki

kondisi fisik yang lebih lemah sehingga dapat dengan mudah tindakan

kejahatan seksual itu dilakukan dan juga perempuan dapat juga dengan

mudah di rayu dengan rayuan sehingga kejahatan seksual dengan

mudah di lakukan.

c. Pengaruh dari film atau berbau dengan pornografi.

Di dalam lingkungan masyarakat ini anak-anak dapat memperoleh

dengan mudah hal-al yang berbau dengan pornografi banyak di lingkung

masyarakat yang memperjual belikan vcd,buku,film yang berbau dengan

pornografi sehingga anak dapat dengan mudah memperolehnya dan dari

situlah anak berdampak hal negatif setelah melihat-lihat yang membuat

anak berimajinasi dan terangsang sehingga tidak sedikit kasus pelecehan

seksual yang di lakukan oleh anak terjadi dengan meyaluarkan

hasratnya kepada objek/korban sehinggal tindak kejahatan seksual pun

sering terjadi dan bahkan terus bertambah dari hari ke hari.

d. Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis.

Dilihat dari segi biologisnya, lelaki lebih cenderung berperan

sebagai pelaku kejahatan seksual dan perempuan berperan sebagai

pelaku seks pasif2 dengan ini dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan

seksual terhadap objek yang sering terjadi adalah lelaki yang
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berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku tindakan kejahatan seksual

dan perempuanlah kebanyakan sebagai korban tindakan tersebut. Hal

ini dilakukan untuk melancarkan hawa nafsu dan kebutuhan birahi

untuk memuaskan diri sendiri.

e. Penganiyaan emosional

Ketikan anak kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta

dari keluarganya dan sering juga mendapatkan ancaman dari orang

terdekatnya sehinggi anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri

yang berdampak kepada anak. Kekerasan dapat sebagai salah satu

bentuk agresi, penganiyaan pada anak merupakan terjemahan bebas

dari child abuse. Kekerasan kepada anak terbagi atas kekerasan fisik,

kekerasan seksual dan kekerasan emosial. Biasanya di penganiyaan

emosional inilah anak dapat perlakuan fisik yang berupa pelecehan

seksual dari orang tedekatnya sehingga membuat anak perasa tertekan

dan hilangnya percaya diri.

f. Pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang

Dampak dari mengkonsumsi minuman dan obat obatan terlarang

akan membuat seseorang menjadi seperti bukan dirinya, pelaku yang

mengkonsumsi barang tersebut berasa bebas ketika ingin melakukan

apa yang di inginkannya dan disitulah perbuatan tindakan kejahatan

seksual terjadi, ketika pelaku tidak sadarkan diri dipengaruhi oleh

barang tersebut sehingga pelaku dapat brutal malakukan kejahatan

seksual.
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g. Pengaruh historis pernah menjadi korban

Biasanya korban pelaku kejahatan seksual tidak terima dengan

kejadian yang di alaminya terdahulu sehingga pelaku tersebut

melampiaskan hal itu kepada korbannya, agar pelaku melampiaskan

hasrat dan dendam pada dalam dirinya setelah perbuatan tersebut

pelaku merasa puas dan tidak memungkinkan pelaku ingin mengulangi

perbuatan tersebut.

e. Kekerasan anak secara seksual

kekerasan terhadap anak secara seksual berupa perlakuan

prakontak dan kontak seksual antara anak dengan orang dewasa. Anak

korban dari tindakan tersebut merasa dirinya tidak berharga, karena

sudah terbiasa merasakan sakit karena perbuatan tersebut dan biasanya

anak ini dapat dengan mudah menyerahkan tubuhnya untuk di

perlakukan secara tidak wajar / tidak senonoh

setelah ia dewasa.

b. Apa dampak pelecehan seksual pada anak

Dampak kekerasan seksual terhadap anak akan menimbulakan

trauma bagi korban tindakan tersebut, sehingga dapat menggangu

korban dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kasus

kekerasan kepada anak banyak terjadi dan bayak juga yang tidak di

laporkan ke pihak berwajib di karenakan keluarga merasa malu untuk

melaporkan tindakan tersebut karena masih beranggapan sebagai aib
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keluarga, biasanya permasalahan terungkap setelah korban pelecehan

seksual melahirkan seorag anak.

Adapun dampak psikis dan fisik dari perbuatan pelecehan seksual

tersebut yaitu:

1. Dampak secara psikis dari perbuatan ini sangat mudah di

ketahui dan dipahami oelh orang-orang terdekt dengan korban , sebab

dari perbuatan tersebut anak akan menunjukan sikap yang tidak

biasanya di lakukan. Dari sikap inilah orang terdekat korban

mengetahuinya seperti hilnagnya napsu makan pada anak, tidak lagi

bersemangat dan tidak mau sekolah, menjadi introvert tidak berbaur

dengan orang-orang, takut dengan orang baru kenal/ tidak kenal, dan

bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda atau tempat yang

mengingatkan korban pada kejadian yang telah di alaminya. Psikis anak

sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang

masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan

mengerti atas apa yang telah di alaminya bahkan tidak mengetahui

bahwa dirinya sudah menjadi korban pelecehan seksual.

2. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban yaitu:

a. sulitnya untuk tidur,

b. sakit kepala,

c. nafsu makan menurun,

d. berasa sakit di area kemaluan,
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e. beresiko tertulat penyakit menular,

f. luka lebab dari akibat tindakan tersebut

g. hinggal yang paling parah korban sampai hamil karena

hubungan

seksual tersebut.

Biasanya luka fisik di sembunyikan oleh korban pelecehan seksual

karena tidak ingin aibnya di ketahui oleh orang lain dan juga korban

merasa malu dan memilih untuk memendam hal tersebut sendiri.

Semakin seringnya korban menerima kekerasan maka trauma yang

korban rasakan semakin besar dan butuh penanganan khusus untuk

memulihkan psikis korban, untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin

terjadi peran orang tua dan keluarga sangatlah penitng untuk

mengawasi anak agar tidak berbuat yang mengancam keselamatan

dirinya sendiri.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Masih maraknya terjadi kasus yang melibatkan anak anak salah

satunya merupakan kasus pelecehan seksual. Di indonesia, kasus

pelecehan seksual bukan lagi hal yang asing di telinga masyarkat. Bukan

hanya pelecehan seksual yang terjadi di kalangan remaja atau di

kalangan orang dewasa, bahkan sekarang terjadi pelecehan seksual yang
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korbannya merupakan seorang balita. Para pelaku tindakan tersebut

adalah mereka yang kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi sehingga

pelecehan seksual tersebut terjadi.

Hal ini juga di sebabkan dari berbagai bentuk faktor yaitu

diantaranya faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor keluarga dan

kurang nya pengawasan dari berbagai pihak terutama pihak berwajib.

Anak yang mengalami tindakan pelecehan seksual akan mengalami

dampak secara psikologis,fisik dan emosionalnya. Peran orang tua pun

sangat penting dan di butuhkan untuk menjaga kondisi anak agar

terhidnar dari kejahatan tersebut. Jika anak menjadi korban dari

pelecehan seksual maka pentingnya dukungan dan support dari orang

tua dan keluarga agar anak merasa dirinya di cintai dan anakpun

memiliki rasa percaya diri kembali.

Dan peran dari pemerintah pun sangatlah penting, yang dimana

peran pemerintah dalam menegakkan peraturan yang sudah tertera dan

lebih bersikap kritis dalam menanggapi dan mengatasi kasus-kasus

pelecehan seksual, dan juga diharapkan kepada element masyarakat di

indonesia dapat bekerja sama dengan baik agar kasus pelecehan seksual

dapat segera berkurang dan tidak ada lagi anak di bawah umur yang

menjadi korban pelecehan seksual.

Saran

Disarankan kepada para orang tua untuk tetap menjaga anak

kesayangannya di setiap waktu, meluangkan waktu mereka kepada anak
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agar terciptanya hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak.

Pelaku kekerasan seksual kepada anak harus mempertanggung

jawabkan segala perbuatan yang telah di lakukakannya, baik di depan

hukum maupun atas penyembuhan trauma yang di alami oleh anak

karena perbuatan yang telah ia lakukan dan tambahan hukuman kepada

para pelaku untuk di kebiri dan rehabilitasi dalam jangan waktu yang

lama agar dapat merubah pola pikir dan juga terciptanya efek jera

kepada para pelaku pelecehan seksual agar tidak mengulangi perbuatan

tersebut.

Setiap anak memiliki kedudukan yang sama,dan setiap

kelangsungan hidup anak dijamin dengan adanya UU No. 35 tahun 2014,

akan tetapi klasifikasi anak nakal yang diterapkan oleh UU ini sangatlah

tidak sesuai lagi dengan perilaku anak yang pada saat ini, yakni

kejahatan yang dilakukan oleh anak diusia kurang dari 18 tahun, masih

mendapatkan perlindungan hukum menggunakan UU No. 11 Tahun

2012 tentang system peradilan anak yakni dalam kasus yuyun pelaku

dijerat dengan pasal 81 ayat 6 yang menyatakan bahwa tindak pidana

anak yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup pidana yang

dijatuhkan paling lama 10 tahun penjara dan kasus pricilia pelaku dijerat

dengan pasal 69 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak yang belum

berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sehingga kenakalan anak

terus bertambah dan meningkat.
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Dengan adanya UU tentang perlindungan anak dan system

peradilan pidana anak membuat kejahatan yang dilakukan oleh anak-

anak semakin meningkat hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang

dilakukan oleh anak-anak hanya mendapatkan sanksi yang

ringan.apalagi dengan adanya peraturan pembatasan terhadap usia

kategori

IV. DAFTAR PUSTAKA

Tursilarini, Tateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah

Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak.” Media Informasi

Penelitian Kesejahteraan Sosial 41, no. 1 (2017): 77–92.

Sommaliagustina, Desi, and Dian Cita Sari. “PSYCHOPOLYTAN

(Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” 1, no. 2 (2018): 76–85.

Ratnasari, Risa Fitri, and M Alias. “Pentingnya Pendidikan Seks

Untuk Anak Usia Dini.” Jurnal Tarbawi Khatulistiwa 2, no. 2 (2016): 55–

59.

Handayani, Meni. “Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada

Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua Dan Anak.” Jurnal

Ilmiah VISI PGTK PAUD Dan DIKMAS 12, no. 1 (2017): 67–80.

journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/download/2805/2091.



— 237 —

Wahyuni, Hera. “Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma

Pada Anak Korban Pelecehan Seksual.” Khazanah Pendidikan, Jurnal

Ilmiah Kependidikan 10, no. 1 (2016): 13.

Ginting, Monika Nina K, S Psi, and M Psi. “Pelecehan Seksual Pada

Anak Di Tinjau Dari Segi Dampak Dan Pencegahannya.” Pelecehan

Seksual Pada Anak: Ditinjau Dari Segi Dampak Dan Pecegahannya 5

(2019): 55–60.



— 238 —

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus terkait Kekerasan terhadap

Perempuan)

~ oleh: Alifah Puspitasari
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah

alifahpuspita01@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang

meluas terutama di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

seringkali merupakan akibat dari masalah sepele yang berujung pada

perselisihan rumah tangga antara suami dan istri. Akar penyebab

kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tidak jarang adalah

keegoisan antara suami dan istri itu sendiri. Pengendalian diri yang tidak

terkendali dapat mengganggu keutuhan dan keharmonisan rumah

tangga yang pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah

tangga serta menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakadilan bagi

seseorang di dalam rumah. Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23

Tahun 2004 menyatakan bahwa keutuhan dan keharmonisan keluarga

yang aman, tenteram, dan bahagia adalah dambaan semua pria dan

wanita dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri

mengalami segala macam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu

penelantaran fisik, psikis, seksual dan finansial. Penelitian ini juga

menemukan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga terhadap istri oleh suaminya adalah dia merasa

mailto:alifahpuspita01@gmail.com
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harus menuruti segala sesuatu yang dilakukan suaminya dan

memberikannya kepada pihak ketiga.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Istri

ABSTRACT

Domestic violence is still a widespread problem, especially in

Indonesia. Domestic violence (KDRT) is often the result of trivial

problems that lead to domestic disputes between husband and wife. The

root cause of domestic violence as is not uncommon is the selfishness

between husband and wife themselves. Uncontrolled self-control can

disrupt the integrity and harmony of the household which ultimately

leads to domestic violence and causes discomfort and injustice for

someone in the house. Law on the Elimination of Domestic Violence No.

23 of 2004 states that the integrity and harmony of a safe, peaceful, and

happy family is the dream of all men and women in the family. The

results showed that the wife experienced all kinds of domestic violence,

namely physical, psychological, sexual and financial neglect. This study

also found that one of the factors causing domestic violence against the

wife by her husband is that she feels she has to obey everything her

husband does and give it to a third party.

Keywords: Domestic Violence andWife

I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang

meluas, terutama di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

seringkali merupakan akibat dari masalah sepele yang berujung pada

perselisihan rumah tangga antara suami dan istri. Akar penyebab
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kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tidak jarang adalah

keegoisan antara suami dan istri itu sendiri. Pengendalian diri yang tidak

terkendali dapat mengganggu keutuhan dan keharmonisan rumah

tangga, yang pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah

tangga serta menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakadilan bagi

seseorang di dalam rumah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk

menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan

Yang Maha Esa.

Dalam hal ini, hubungan antara pria dan wanita idealnya harmonis

sehingga pernikahan mereka akan membawa kesejahteraan bersama.

oleh karena itu, idealnya seorang perempuan mendapatkan

perlindungan dan kasih sayang dari suaminya, bukan kekerasan fisik,

psikis, dan seksual yang dialaminya. Hal ini dikarenakan pernikahan itu

sendiri bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia

dan sakinah mawadah warahmah. Kekerasan dalam rumah tangga pada

dasarnya adalah keluarga yang mengakibatkan kesengsaraan atau

penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau pengabaian dalam rumah

tangga termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara tidak sah. Besaran rumah tangga meliputi suami, istri, anak, dan

orang-orang yang bekerja untuk menghidupi rumah tangga dan tinggal

dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan adalah "serangan atau

pelanggaran integritas fisik atau mental dari integritas psikologis

seseorang." Pandangan Mansour Faqih adalah pengertian kekerasan

terhadap objek fisik dan psikis, kecuali yang ditekankan pada bentuk
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agresi fisik, seperti menimbulkan luka atau luka, cacat, atau kelainan

fisik tertentu. (Mansour Fakih).

Komnas Perempuan menemukan ada 2.500 kasus kekerasan

terhadap perempuan antara Januari hingga Juli 2021 melalui CNN

Indonesia. Jumlah tersebut melebihi rekor 2.400 kasus yang ditetapkan

pada tahun 2020, namun jumlah total pada tahun 2020 meningkat

menjadi 68% dibandingkan tahun 2019. Menurut data, mayoritas

korban KDRT adalah perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa

perempuan tergolong rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan

dalam rumah tangga. Fenomena ini menjadi perhatian serius dan semua

pihak harus dapat memahami segala bentuk kejahatan dan faktor

penyebabnya, serta upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena alasan tertentu

mempengaruhi suasana keluarga dan keharmonisan keluarga. Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan KDRT

disebutkan bahwa keutuhan dan keharmonisan keluarga yang bahagia,

aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam

keluarga. Kualitas dan pengendalian diri yang tidak terkendali dapat

mengganggu keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, yang berujung

pada kekerasan dalam rumah tangga serta menimbulkan kecemasan

dan ketidakadilan bagi individu-individu dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan

metode penelitian dokumen. Penelitian dokumenter dilakukan dengan

mengumpulkan data sekunder dengan membaca dan mempelajari

artikel-artikel di majalah, tabloid, surat kabar, dan buku-buku pembaca
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lainnya yang berkaitan erat dengan topik yang sedang dibahas. Data

yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif

kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan dan

menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan

penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua

data yang diperoleh dan membentuk pernyataan yang mendukung

kelayakan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif, jawaban dan solusi, serta pendalaman subjek

penelitian secara menyeluruh dan lengkap.

II. PEMBAHASAN

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat.

Rumah tangga dibentuk oleh ikatan perkawinan yang sah. Di rumah

suami, istri dan anak diharapkan menemukan kedamaian dan

kebahagiaan. Asas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga

yang bahagia dan kekal, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai pasangan suami istri kepada Tuhan. Dalam hal

ini, hubungan antara pria dan wanita idealnya harmonis, sehingga

pernikahan mereka akan membawa kesejahteraan bersama. oleh karena

itu, idealnya seorang perempuan mendapatkan perlindungan dan kasih

sayang dari suaminya bukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang

dialaminya. Hal ini dikarenakan pernikahan itu sendiri bertujuan untuk

menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sakinah mawadah

warahmah.

Teori sosiologi menyatakan bahwa keluarga adalah komunitas

terkecil dan penentu keberadaan komunitas. Rumah tangga yang

awalnya dimaksudkan sebagai tempat perlindungan berubah menjadi
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neraka yang mengerikan saat kepribadian pasangan mereka berubah

menjadi sifat asli mereka. Tidak jarang sifat asli pasangan yang

sebenarnya muncul setelah menikah. Suaminya yang dulu baik hati dan

sabar, kini menjadi pemarah dan kasar. Kesalahan kecil yang dilakukan

seorang istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk melakukan

kekerasan. Tentu jika demikian, tujuan pernikahan untuk membangun

keluarga bahagia tidak dapat tercapai. Rumah yang semula

dimaksudkan sebagai tempat berlindung telah berubah menjadi neraka

yang mengerikan dan korbannya selalu perempuan. Secara umum,

perempuan menerima begitu saja bahwa kekerasan suami terhadap

dirinya adalah hal biasa. Perempuan yang menjadi korban biasanya

hanya bisa pasrah menerima keadaan. Demikian pula, suami melihat

kekerasan di rumahnya sebagai kasus normal yang tidak bisa dijangkau

oleh hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketakutan,

kecemasan dan kurangnya rasa percaya diri pada perempuan yang

terkena dampak. Hal ini sesuai dengan penelitian Ramadani dan Juliani

(2015) yang menyatakan bahwa “tingginya angka kekerasan dalam

rumah tangga dapat berdampak buruk pada kesehatan korban”. Efek ini

termasuk kecemasan, kecacatan, stres pasca-trauma, gangguan makan

dan tidur yang merupakan reaksi terhadap perilaku kekerasan.

Kekerasan terhadap istri juga menimbulkan gangguan biologis pada

kesehatan reproduksi dan menimbulkan gangguan sosiologis. Kekerasan

dalam rumah tangga terjadi pada waktu yang tidak terduga di dalam

rumah, tetapi terlihat lebih baik di luar rumah. Kekerasan dalam rumah

tangga terjadi karena faktor-faktor tertentu, seperti harapan dan

perintah laki-laki tidak dilakukan oleh perempuan. KDRT juga
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disebabkan oleh penolakan perempuan untuk menjadi korban, namun

dalam penelitian ini KDRT tidak terjadi karena masalah keuangan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan berbasis

gender yang terjadi terhadap perempuan karena struktur masyarakat.

Struktur budaya Indonesia yang meniadakan peran gender perempuan

mengakibatkan perempuan mengalami status yang sangat rendah di

masyarakat. Ketidaksetaraan gender ini merupakan akibat dari struktur

sosial dan budaya yang tidak seimbang dalam hubungan gender.

Ketidakseimbangan gender selalu memposisikan laki-laki sebagai subjek

yang dominan, dan perempuan sebagai yang lemah dan kurang mandiri.

“Kesenjangan gender ini menjadikan perempuan sebagai korban

kekerasan berbasis gender”. (Kodir dan Mukarnawati dari Dewi &

Hartini, 2017)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, KDRT Nomor 23

Tahun 2004 adalah segala perbuatan terhadap orang, khususnya

perempuan yang mengalami tindakan kekerasan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara tidak sah di wilayah negara Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor dukungan sosial

dan budaya yang menjadikan perempuan sebagai orang kedua. Ini

adalah hasil transformasi ilmu dari masa lalu dan istri harus menuruti

perkataan suaminya. Jika istri berdebat dengan suaminya, dia akan

dipukuli. Budaya masyarakat laki-laki lebih dominan daripada

perempuan, semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap

masalah privasi dan masyarakat tidak boleh ikut campur.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga

terhadap pasangan terbagi dalam empat jenis :

1. Kekerasan Fisik
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Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit

atau cedera serius. Perilaku kekerasan yang termasuk disini antara lain

menampar, memukul, meludah, menarik rambut, menendang,

menyundutkan rokok dan memukul/menyakiti dengan senjata.

2. Kekerasan Psikologis/Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah tindakan yang

menyebabkan seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri,

kehilangan kemampuan untuk bertindak, ketidakberdayaan dan/atau

tekanan psikologis yang parah. Perilaku kekerasan termasuk pelecehan

psikologis, penghinaan, komentar yang menyakitkan atau merendahkan,

pengucilan istri dari dunia luar, dan intimidasi sebagai sarana untuk

memenuhi kemauan.

3. Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan ini meliputi tindakan mengesampingkan

kebutuhan batin seorang wanita, memaksakan hubungan seksual,

memaksakan hasrat seksualnya sendiri dan mengabaikan kepuasan

pasangannya.

4. Kekerasan Ekonomi

Tidak seorang pun diperbolehkan menelantarkan seseorang

dalam keluarga, bahkan diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk

menyediakan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut.

Contoh dari jenis kekerasan ini adalah tidak memberikan uang kepada

istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Didalam Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang

Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
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terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan

fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga”. Empat bentuk

kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diberikan suami kepada

keluarganya adalah :

1. Kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit, kesakitan

atau cedera serius

2. Kekerasan psikologis yang menyebabkan ketakutan,

kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertindak dan

ketidakberdayaan

3. Memberikan kekerasan seksual kepada suami, istri atau

orang lain berupa pemaksaan seksual secara tidak wajar untuk tujuan

komersial atau tujuan tertentu

4. Kelalaian dalam rumah tangga yang diwajibkan oleh

Undang-Undang serta pengabaian juga berlaku bagi mereka yang

menciptakan ketergantungan finansial dengan membatasi dan/atau

melarang pekerjaan yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga

korban berada di bawah kendalinya.

Penyebab KDRT terhadap perempuan, terutama yang dilakukan

suami terhadap istrinya, terungkap dalam penelitian yang dilakukan

Diana Rebecca, juga dari Istiada. Hal ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara

suami dan istri

Anggapan bahwa suami lebih kuat dari istri demikian dibangun

dalam struktur keluarga, budaya dan masyarakat. Istri adalah milik

suaminya karena dia harus melakukan apa pun yang diinginkan

suaminya. Hal ini membuat suami merasa kuat dan akhirnya bertindak
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sewenang-wenang terhadap istrinya. Dalam hal ini ketimpangan dalam

hubungan kekuasaan antara pasangan menimbulkan kekerasan dalam

rumah tangga.

2. Ketergantungan ekonomi

Ketergantungan finansial seorang wanita pada suaminya

menyebabkan istri menderita akibat harus selalu menuruti semua

keinginan suaminya. Terlepas dari tindakan keras yang diambil

terhadapnya, dia masih ragu untuk melaporkan kondisinya karena

kekhawatiran tentang kelangsungan hidupnya dan pendidikan anak-

anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-

wenang terhadap istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik

Faktor ini merupakan faktor terpenting ketiga dalam kekerasan

dalam rumah tangga. Kekerasan ini biasanya digunakan sebagai jalan

keluar dari luka dan frustasi akibat keinginan yang tidak terpenuhi,

setelah itu kekerasan dilakukan dengan tujuan menghalangi

perempuan untuk memuaskan keinginannya dan berujung perkelahian.

Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa perempuan yang membuat

gaduh perlu diperlakukan dengan keras agar bisa patuh. Asumsi diatas

membuktikan bahwa suami sering menggunakan kekuatan fisiknya

untuk menyelesaikan masalah keluarga.

4. Persaingan

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan sebagai

ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Keseimbangan antara suami dan istri disisi lain dapat menyebabkan

persaingan lebih lanjut baik dari segi pendidikan, masyarakat, kontrol
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keuangan baik dari perguruan tinggi, lingkungan kerja, dan masyarakat

dimana mereka tinggal. Ini mengarah pada kekerasan di tempat kerja.

Pria tidak ingin kalah, tetapi wanita juga tidak ingin dikekang berlebihan.

5. Frustasi

Suami juga dapat menggunakan kekerasan terhadap istri mereka

karena mereka tidak puas dengan ketidakmampuan mereka untuk

melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun suami

belum siap menikah, suami tidak memiliki pekerjaan, dan kebutuhan

rumah tangga tidak tercukupi karena tidak memiliki penghasilan tetap.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang tidak

seimbang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

terhadap istri oleh suami. Ketimpangan tercermin dalam peran yang

dikontrol suami dalam pengambilan keputusan, manajemen keuangan

yang dikontrol suami dan pekerjaan rumah tangga yang dikontrol istri.

Perempuan juga berperan dalam mencari nafkah. Hasil penelitian juga

mengungkapkan bahwa istri mengalami segala bentuk kekerasan dalam

rumah tangga yaitu kekerasan berupa penelantaran fisik, psikis, seksual

dan finansial.
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ABSTRAK

Minuman keras adalah tema klasik, masyarakat mengetahui,
mengkonsumsi miras merupakan konsumsi yang berakibat negatif.
Berdasarkan medis juga demikian, bahkan konsumsi miras berlebih
dapat menyebabkan kematian. Indonesia sebagai negara hukum dalam
konstitusinya telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Dua hal yang bertolak belakang tersebut menggambarkan
efektifitas hukum belum maksimal diterapkan dalam peraturan
perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman
beralkohol. Kajian ini bermaksud untuk membahas mengenai
permasalahan bagaimana pengaturan minuman beralkohol di Indonesia
serta bagaimana penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol di
Indonesia. Masalah ini menjadi penting untuk dikaji mengingat sampai
sekarang pengaturan mengenai minuman beralkohol masih tersebar
secara sektoral di berbagai peraturan perundang-undangan. RUU
tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan dapat
mengakomodir semua permasalahan hukum mulai dari pengendalian
minuman beralkohol sampai pada batasan konsumsi minuman
beralkohol. Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol belum
optimal terealisasi di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor
efektivitas hukum belum terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci:minuman beralkohol, penegakan hukum, efektifitas

hukum; RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
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ABSTRACT

Alcoholic drinks are a classic theme, people know, consuming
alcoholic beverages is a negative consumption. Based on the medical also
so, even excessive consumption of alcoholic beverages can cause
death.Indonesia as a state of law, in its constitution has guaranteed that
every person has the right physically and mentally prosperous life, a
home and get a good environment and healthy and receive medical care.
Two opposites illustrates the maximum effectiveness of the law have not
been implemented in the legislation relating to the control of alcoholic
beverages. This study intends to discuss the question of how regulation
of alcoholic beverages in Indonesia and how law enforcement regulation
of alcoholic beverages in Indonesia. This issue becomes important to be
studied considering the hitherto regulations concerning alcoholic
beverages sector are still scattered in various laws and regulations. The
Bill on Prohibition of Alcoholic Beverages is expected to accommodate
all of the legal issues ranging from the control of alcoholic beverages to
the limits consumption of alcoholic beverages. Law enforcement
regulation of alcoholic beverages is not optimal realized in Indonesia.
This is due to several factors the effectiveness of the law have not been
met to the fullest.

Keywords: alcoholic beverages, law enforcement, the

effectiveness of the law, a Bill on Prohibition of Alcoholic Beverages.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtstaat)

dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).¹ Negara

menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan

penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan
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hukum.² Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum

merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan,

kebebasan dan ketertiban masyarakat diatur oleh Hukum atau “the rule

of law” . Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota

masyarakat, harus sesuai dengan hukum.³ Seiring dengan kemajuan

budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup

bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku

demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang

dapat dikategorikan sesuai dengan norma pada umumnya dan norma

hukum pada khususnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan

norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut

sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah ada dan disepakati

bersama. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan

ketenteraman kehidupan manusia.⁴

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus

mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman

keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengkonsumsi

minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya

terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi,

seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas,

membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan

masyarakat lainnya.⁵ Minuman keras dalam penjelasan pasal 537 KUHP,

minuman keras adalah miuman yang mengandung alkohol yang dapat

memabukan. Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung

alkohol, memabukkan, berbahaya bagi akal dan fisik manusia.

Bahayanya berdampak terhadap keluarga, (istri maupun anak-anak),

juga bagi bangsa dan negara baik secara spiritual, material, maupun

moral.⁶



— 253 —

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menggambarkan secara

sistematis aturan yang mengatur suatu klasifikasi hukum tertentu,

menganalisa hubungan antara peraturan dan menjelaskan permasalahan,

serta memprediksi suatu konsepsi untuk di masa yang akan datang.⁷

II. PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan

ide-ide dan konsep-konsep hukum yang di harapakan rakyat menjadi

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan

banyak hal. Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan

rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris law

enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro.

Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas

dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan,

penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Kompleksitas penegakan hukum

disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan

hukum. Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparatur

kepolisian. Karena tugas polri sebagai penegak hukum maupun dalam

tugas-tugas penjagaan tata tertib. Polisi merupakan garda terdepan

dalam penegakan hukum pidana. Kepolisian merupakan badan

pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum

( menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat

pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai
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negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).

Sebagai salah satu aparatur penegak hukum memperoleh

kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang

hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional

polisi dipandang sebagai pemasukan nilai yang sangat penting untuk

sistem peradilan pidana-dalam hal ini polisi sebagai perlindungan yang

mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana

untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.

Selain polisi, ada elemen penegak hukum dalam kaitannya

dengan peredaran minuman keras, yakni Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai

salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Unsur pelaksana

pemerintahan daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah.

Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah

memiliki aparatur pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparatur

pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan

rumah tangganya. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan

Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta

menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Tugas dari Satpol PP sendiri dapat dilihat dalam PP Nomor 6

Tahun 2010 Pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Satpol PP mempunyai

tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Dalam

penjelasan umum PP Nomor 6 Tahhun 2010 tersebut disebutkan Satpol
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PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu

kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga

penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu,

disamping menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan

kebijakann pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Selanjutnya bagaimanakah penegakan peredaran minuman keras di

Indonesia. Selain itu, konsumen dan pembeli minuman beralkohol juga

dibatasi pada usia minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan

menunjukkan kartu identitas kepada pihak penjual. Peraturan ini

dibangun dengan asumsi bahwa dengan tidak dijualnya minuman

beralkohol di mini market yang mempersulit akses anak-anak terhadap

alkohol dapat melindungi moral dan budaya masyarakat serta

menjauhkan anak-anak dari dampak negatif alkohol. Pemerintah pun

telah menetapkan aturan dan sanksi yang jelas jika terjadi

penyalahgunaan penyebaran dan penggunaan minuman ini. Faktor

utama tingginya konsumsi minuman beralkohol di bawah standar

kualitas mutu dikarenakan terdapat pemisah harga serta tingginya

permintaan konsumen. Produsen minuman beralkohol skala rumahan

mengambil kesempatan ini dengan menyediakan produk yang diragukan

keamanannya. Bagi konsumen, tersedianya minuman beralkohol dengan

harga murah mendorong minat mengonsumsi tanpa pertimbangan baku

mutu produk. Tindakan Kepolisian berdasarkan KUHP dan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 yang kemudian

diubah dengan Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang

pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan

penjualan minuman beralkohol, serta Keputusan Menteri Kesehatan RI

No. 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi
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Minuman Beralkohol. Polisi dalam melakukan penegakan hukum

dilakukan secara preventif dan secara represif. Secara preventif atau

pencegahan, bentuk dari penegakan hukum ini adalah penyuluhan

kepada seluruh masyarakat terutama yang potensial melakukan tindak

pidana yang berkaitan dengan peredaran minuman keras.

Secara represif, Kepolisian dapat melakukan penyidikan,

penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Dalam

tugasnya kepolisian memberantas dan meminimalisir tindak pidana

peredaran miras secara illegal. Disini yang masih lemah adalah

penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun

produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, diberi denda.

Sehingga menurut pihak kepolisian bukan mendatangkan efek jera

karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan

denda. Satuan polisi pamong Praja suatu instansi dibawah Bupati yang

bertugas untuk membantu menertibkan wilayah sesuai dengan

kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu Perda yang ada

agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penegakan

hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif.

Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih

adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan

tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan

preventif tidakefektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum

walaupun dengan terpaksa. Pelaksanaan penegkan hukum menurut

dilakukan untuk menegakkan Peraturan daerah yang ada khususnya

mengenai minuman keras. Satpol PP dapat melakukan razia dan

pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal.

Pihak Satpol PP bertugas menertibkan, memberikan informasi, memberi
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teguran sedangkan pihak polisi memproses hukum sesuai hukum pidana

yang berlaku.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras

sampai dengan saat ini masih belum efektif. Meskipun telah ada aturan

dan aparat penegak hukumnya, aparat penegak hukum dalam hal ini

Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan berkoodinasi

dengan Departemen Perdagangan telah berkerjasama secara terpadu

melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran

minuman keras.Ringannya sanksi pidana atas tindak pidana peredaran

minuman keras membuat pelaku tindak pidana ini tidak jera dan

mengulangi lagi melakukan peredaran minuman keras, hal ini ditunjang

oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya dari

mengkonsumsi minuman keras bagi kesehatan sehingga masyarakat

menilai bahwa mengkonsumsi minuman keras adalah hal yang wajar.

Saran

Seiring dengan Otonomi daerah memberikan ruang kepada

pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengendalian dan pengawasan

terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman keras yang

bersifat kongkrit, untuk kepastian hukum bagi masyarakat mengenai

tempat-tempat seperti hotel, restoran, bar, serta tempat tujuan wisata

mana saja yang diperbolehkan untuk menjual minuman keras. Polisi dan

Satpol PP bekerja sama sehingga tidak ada kebocoran informasi tentang
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pelaksanaan razia tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-

pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat

menghilangkan bukti. Untuk menangggulangi peredaran minuman keras,

warga masyarakat sebaiknya banyak memberikan kontribusi untuk

membantu pihak kepolisian dan Satpol PP dalam menanggulangi

peredaran minuman keras.
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Penegakan Hukum bagi Pencipta Yang
Karya Videonya Diupload Ulang

(Reupload) di Youtube Secara Ilegal
menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014

~ oleh: Margareta Lisa O
Universitas Slamet Riyadi

Email : margareta.lisa99@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi dijaman semakin pesat salah satunya

dalam dunia digital yang semakin dimudahkan untuk dapat diakses.

Semua orang dengan mudah dapat mencari informasi melalui internet,

selain mencari informasi banyak platform digital yang dapat

menghasilkan uang salah satunya media sosial. Media sosial sekarang

yang sedang diminati untuk dikses oleh banyak orang salah satunya

adalah Facebook, Instagram, dan Youtube. Melalui media sosial semua

dapat dengan mudah kita bagikan dan mendapatkan informasi dari

segala penjuru dunia. Melalui Youtube pengguna dapat mengupload

video dan dapat mengakses video dari pengguna lain. Di Indonesia

Youtube sedang kian berkembang banyak konten kreator yang berasal

dari Indonesia bahkan orang daerahpun menjadi seorang Youtuber. Hal

tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya informasi dengan wujud video

maupun semacamnya yang bersifat visual lebih memiliki daya tarik

margareta.lisa99@gmail.com
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terhadap pengguna internet Indonesia. Seperti sosial media serupa,

yakni YouTube memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berbagi,

melakukan interaksi dan membuat konten video

Banyak orang Indonesia yang tertarik menjadi seorang Youtuber

karena Youtube dapat dijadikan menjadi sumber penghasilan. Dari

sebuah Youtube dapat digunakan sebagai ajang promosi maupun

berjualan oleh pelaku bisnis atau dari Youtube sendiri saja dapat

menghasilkan uang melalui monetisasi dari google AdSense. Youtube

dapat dijadikan peluang besar untuk berbisnis. Terlepas dari Youtube

yang sangat menguntungkan maka terdapat beberapa aturan dan

kebijakan yang ada didalam Youtube, salah satunya mengenai Hak Cipta

dari Hukum yang berlaku diNegara.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai

Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, terkhusus Pasal

40 Ayat (1) Huruf M yang berbunyi ”Fiksasi adalah perekaman suara

yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat

dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat

apapun”. Karena Youtube merupakan media sosial yang banyak diminati

maka Yutube sangat perlu mengawasi para penggunanya. Sudah banyak

akhir-akhir ini keluhan para pengguanya karena adanya tindakan

Reupload tanpa adanya ijin ( Ilegal ), hal tersebut dapat menjadi dampak

buruk bagi pemilik video karena mereka banyak mendapatkan kerugian

sedangkan pengunggah video ilegal tersebut justru banyak mendapatkan

keutungan dari mengkomersilkan tanpa harus membuat video.

Tidak sedikit keluhan mengenai reuploader yang dikeluhkan oleh

pemilih video, hal tersebut terjadi karena Undang-Undang Hak Cipta

masih kurang optimal pelaksanaannya. Dengan cara reuploader
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menambahkan iklan dalam videonya maka mereka akan mendapatkan

keuntungan uang. Hal tersebut mampu menjadi dampak buruk bagi

pemilik video karena mereka mendapatkan ketidakadilan serta kerugian

tenaga maupun materi dalam pembuatan video. Tujuan diadakan

penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi

pencipta yang karya videonya diunggah kembali (reupload) di YouTube

secara ilegal menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta. Dan untuk mengetahui upaya hukum bagi pencipta yang

karya videonya yang diunggah kembali (reupload) di YouTube secara

ilegal menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta.

RumusanMasalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang

Karya Videonya Diunggah Ulang di Youtube secara illegal menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terkait

Perlindungan Hak Cipta ?

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta

Hak cipta merupakan bagian terbesar dari Hak Kekayaan

Intelektual atau Intellectual Property Rights karena mempunyai ruang

lingkup yang sangat luas yaitu mencakup ilmu pengetahuan, seni,

maupun sastra. Hak Cipta sangatlah diperlukan saat ini karena dapat

berpengaruh bagi ekonomi kreatif nasional. Seperti dalam Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-

sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral

Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam

pembangunan kreativitas nasional, tetapi masih banyak pelanggaran

yang terjadi dalam media sosial. Terjadinya hal seperti itu maka akan

menjadi dampak buruk bagi ekonomi kreatif Negara Indonesia, banyak

para pencipta sebuah karya yang merasa dirugikan dan enggan

membuat sebuah karya. Dari hal tersebut maka sangat berbahaya bagi

Negara Indonesia. Negara Indonesia harus melihat dan mencontoh

negara-negara maju yang sangat mengedepankan perlindungan Hak

Cipta untuk meningkatkan ekonomi kreatif dari Negara demi

mensejahterakan rakyatnya.

Didalam peraturan Hak cipta bisa dikatakan tidak melanggar hak

cipta jika disertakan sumber yang lengkap dan mendapatkan ijin dari

pencipta. Ketentuan mengenai penyebutan sumber secara lengkap

terdapat pada Pasal 43 Poin C UUHC yang menyatakan bahwa ”

Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari

kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis

lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap”,

dan terdapat juga dalam Pasal 44 Ayat 1 UUHC yang menyatakan

penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu

ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang

substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika

sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk

keperluan dalam :

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
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dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau

pemegang hak cipta;

b. keamanan serta penyelenggaraan dalam pemerintahan,

legislatif, dan peradilan;

c. ceramah dengan tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan

atau;

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut

bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

pencipta.

Sementara terkait pemberian izin oleh pemegang hak cipta

terhadap karya ciptaannya tersebut meliputi hal di bawah ini :

a. Pengeksploitan (pengumuman, penggandaan, dan

pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa

terlebih dulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya,

termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;

b. Tidak terdapat nama pencipta pada ciptaannya;

c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada

ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta;

d. Penggantian atau perubahan judul ciptaan tanpa

persetujuan pencipta.

Pencipta tidak akan keberatan dengan penyebarluasan video

pencipta apabila tidak dengan tujuan mengkomersilkan atau seperti

yang terdapat pada Pasal 43 UUHC huruf D yang menyatakan bahwa

dibuatnya atau disebarluaskannya konten video hak cipta melalui media

sosial teknologi informasi yang bersifat tidak komersial atau

menguntungkan penciptanya. Sangat perlu diperlukan ijin dari pencipta
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jika itu bersifat komersil. Pengeksploitasian maupun pemanfaatan bisa

menjadi pelanggaran dari hak ekonomi. Hal seperti itu bisa terjadi

karena pencipta tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak

didapatinya ijin dari reuploader untuk mengunggah kembali video

pencipta sehingga pencipta hanya mendapatkan kerugian sedangkan

reuploader mendapatkan keuntungan, keuntungan reuploader bisa

didapat dengan adanya fitur AdSense dari Youtube. Bisa diketahui

dengan mudah video tersebut diupload ulang dengan tujuan untuk

dikomersilkan atau tidak dari sebuah iklan yang ada dalam video,

didalam garis putar video terdapat garis kuning itu menandakan bahwa

terdapat sebuah iklan, dengan terdapatnya iklan maka dapat dinyatakan

bahwa AdSense sudah aktif sehingga mampu menghasilkan dollar. Untuk

mendapatkan uang dari Youtube Adsense diperlukan beberapa

ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengaktifkan fitur AdSense

dari Youtube, contohnya harus memiliki lebih dari 4.000 jam tayang ,

memiliki 1000 subscriber dan masih terdapat ketentuan yang lain.

Walaupun sudah lolos memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi tetapi

masih terdapat banyak akun yang melakukan reupload. Terdapat juga

fitur Content ID yang dapat medeteksi otomatis kesamaan dari video

yang diciptakan , namun banyak pencipta yang tidak mendaftarkan

Content ID karena tidak mudah untuk bisa mendaftarkan ke dalam

Content ID. Perlindungan hukum yang bisa didapatkan pencipta adalah

perlindungan hukum preventif perlindungan hukum represif .

Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya pelanggaran

atau sengketa hak cipta terkait pendaftaran atau pencatatan ciptaan

tersebut, berupa didaftarkannya ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual dan juga mendaftarkan ke fitur Content ID yang disediakan

oleh YouTube. Untuk perlindungan hukum represif dilakukan untuk
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menjaga dan melindungi ciptaannya dapat dilakukan dengan berbagai

cara penyelesaian sengketa, baik melalui alternatif penyelesaian

sengketa, arbitrase atau juga dapat melalui pengadilan. Video yang

diunggah kembali (reupload) pada dasarnya akan dikatakan ilegal jika

melanggar ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi yang ada

pada UUHC.

Upaya Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dapat dilakukan apabila terjadi pelaporan dari

seorang pencipta yang merasa dirugikan dari sebuah pelanggaran Hak

Cipta yang karyanya atau ciptaannya dimanfaatkan tanpa adanya ijin.

Hak ekonomi merupakan penyelesaian sengketa terhadap harta

kekayaan dalam terminology. Sengekta tersebut tidak hanya dilakukan

terhadap perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan

timbulnya kerugian kepada pencipta maupun penerim hak yang

dilakukan oleh pihak lain maupun adanya wanprestasi sebagai akibat

dari pelanggaran klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian

lisensi. Penyelesaian sengketa Hak Cipta yang dilakukan di Pengadilan

Niaga, dapat dilakukan melalui dua proses hukum yaitu:

1. Penyelesaia Sengketa Perdata

Ketentuan yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata tersebut,

bersifat lex generalis dan yang menjadi lex specialis adalah

UndangUndang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pengadilan, arbitrase

maupun alternative penyelesaian sengketa merupakan upaya yang dapat

dilakukan untuk menyelesaikan sengketa perdata mengenai Hak Cipta.

Dalam penyelesaian sengketa perdata agar dapat dengan cepat dan biaya

tidak banyak maka dapat menggunakan Undang-Undang sistem

peradilan perdata negara Indonesia. Karena undang-undang hak cipta
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merupakan penyelesaian sengketa hak cipta, penyelesaian sengketa

alternatif adalah upaya pertama. Yang kedua diusulkan oleh arbitrase

dan yang ketiga oleh pengadilan. Pengadilan Niaga yang berwenang dan

berhak dalam menangani perkara pelanggaran Hak Cipta selain

pengadilan niaga tidak berhak menangani. Sebelum mengajukan

tuntutan pidana pihak yang bersengketa harus terebih dahulu

melakukan penyelesaian melalui mediasi. Sehubungan dengan ganti rugi

dalam penegakan hukum Hak Cipta, telah nyata diatur dalam Pasal 99,

maka jenis-jenis Pelanggaran hak cipta dalam undang-undang Hak Cipta

memuat batasan yang berlaku terhadap hak cipta. Dibawah undang-

undang yang berlaku terdapat pembatasan hak cipta yang

diidentifikasikan dlam kalimat, ini dimaksudkan untuk orang yang

menpromosikan atau mereproduksi karya orang lain yang bukan pemilik

terhadap hak cipta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh

undang-undang.

2. Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran.

Hak cipta yang merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial

dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminology UndangUndang

Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 3 bahwa undang-undang

ini mengatur tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, yang selanjutkan dalam

Pasal 4 disebutkan bahwa hak cipta dan hak moral terdiri dari Hak Moral

dan Hak Ekonomi. Dari sudut pandang Hukum Pidana hak kebendaan

yang mempunyai nilai ekonomi maka termasuk harta kekayaan. Apabila

hak kekayaan dilanggar maka pelanggar termasuk kedalam kategori

subjek hukum yang melakukan kejahatan atau ketidaktaatan terhadap

harta kekayaan berbeda dengan delik terhadap kesusilaan maupun delik

terhadap jiwa orang lain. Undang-undang hak cipta mengklasifikasikan

kejahatan hak cipta sebagai kejahatan harta maupun benda atau
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kejahatan kekayaan karena subjek hak cipta dapat berupa hak cipta

sebagai hak kekayaan tidak berwujud. Pencipta atau yang mempunyai

hak dapat memindahkan hak cipta kepada orang lain dengan cara

mewariskan atau menghibahkan dengan ketentuan yang sah. Hal ini

membuktikan bahwa hak cipta adalah hak milik dan merupakan subjek

atau hak milik dari kekayaan, dan oleh karena itu persyaratan

kepemilikan hak cipta berlaku baik dari segi pemakaian dan pemindahan

haknya. Undang-undang hak cipta memberi Perlindungan Hukum secara

keseluruhan atas hak tersebut. Bagi orang yang melanggar hak cipta

dengan cara yang melawan hukum akan medapatkan sanksi pidana hal

tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditetapkan dalam

Undang-undang. Apabila usaha-usaha dalam menangani sebuah perkara

tidak dapat dilakukan maka akan dikenakan hukum pidana atau dapat

dikatakan sebagai ultimum remidium, hal tersebut disebabkan karena

sifat pidana dapat menimbulkan penderitaan walau demikian, tidak

semua orang berpandangan bahwa pidana itu dapat menimbulkan

sebuah penderitaan, namun setidaknya orang dapat beranggapan bahwa

pidana dapat memperbaiki pelaku tindak kejahatan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Ketika hak moral atau hak komersial pencipta atau pemegang

video dilanggar maka akan mendapatkan bentuk perlindungan hukum

preventif atau perlindungan hukum represif bagi pencipta yang

karyanya diunggah ulang (reupload) di YouTube diperoleh secara tidak

sah. Dengan mendaftarkan karya tersebut ke Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual dan fitur Content ID YouTube, sehingga
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perlindungan hukum preventif dapat dicapai. Kebebasan untuk memilih

proses penyelesaian sengketa baik yang non-litigasi maupun yang

berbasis litigasi merupakan cara memperoleh perlindungan hukum yang

represif. Pembuat konten yang mendapati video mereka diunggah ulang

secara tidak sah di YouTube dapat meminta ganti rugi hukum melalui

metode penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi.

Negosiasi, mediasi, dan arbitrase merupakan opsi non-litigasi

yang dapat digunakan. Gugatan di Pengadilan Niaga merupakan salah

satu pilihan upaya hukum bagi pencipta yang karya videonya diunggah

kembali (reupload) di Youtube.
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Penegakan Hukum terhadap Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika

~ oleh: Khorrie Nanditta Nugraheni
Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi Surakarta
E-mail : khorrienanditta15@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan narkotika pada indonesia masih sesuatu yang

bersifat urgent serta kompleks. Pada kurun ketika satu dasa warsa

terakhir permasalahan ini sebagai marak. Terbukti dengan

bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara

signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan

narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif juga

jaringan sindikatnya. Tingginya penyalahgunaan narkotika ialah suatu

permasalahan berfokus yang harus segera ditangani. Bahaya narkotika

dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang

menggunakannya. Narkotika memiliki dampak negatif jika

disalahgunakan dalam penggunaannya, terlebih jika seseorang telah

kecanduan buat menggunakannya. Tindak kejahatan peredaran dan

penyalahgunaan narkotika ini jika tidak ditindak secara tegas maka akan

menyebabkan jumlah peredaran narkotika akan terus semakin tinggi.

sehingga Jika hal ini terjadi, dapat memberikan pengaruh buruk kepada

masyarakat.

Kata Kunci : Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana

mailto:khorrienanditta15@gmail.com
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ABSTRACT

The problem of narcotics in Indonesia is still something that is

urgent and complex. In the last decade this problem has become rife.

This is evidenced by the significant increase in the number of drug

abusers or addicts, along with the increasing disclosure of drug crime

cases, which are increasingly diverse in pattern and the more massive

the syndicate network is. The high rate of drug abuse is a focused

problem that must be addressed immediately. The dangers of narcotics

can threaten the health and even the lives of those who use them.

Narcotics have a negative impact if they are misused in their use,

especially if someone has been addicted to using them. If this crime is

not dealt with firmly, it will cause the number of narcotics trafficking to

continue to increase. so if this happens, it can have a bad influence on

society.

Keywords : Narcotics, Narcotics Abuse, Crime

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah sangat kompleks

yang memerlukan upaya penanggulangan secara terus menurus, aktif

dan komperensif dengan melibatkan pihak penegak hukum, para ahli

dan seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi

sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan.
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Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang

menakutkan bagi generasi bangsa, Karena efek penyalahgunaan

narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pelaku saja, tetapi

juga pada aspek perekonomian, sosial, dan generasi bangsa. Ekses

penyalahgunaan narkotika yang demikian masih dikarenakan mayoritas

pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang

notabenenya adalah generasi penerus nusa dan bangsa.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta bisa mengakibatkan

ketergantungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun

2009). Pada satu sisi narkotika adalah obat atau bahan yang berguna

pada bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, serta sarana

pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, pada sisi lain bisa

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika dipergunakan

tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama

oleh dokter yang berkompeten.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai ke taraf yang

sangat mengkhawatirkan, berita di lapangan membuktikan bahwa 50%

penghuni LAPAS (lembaga Pemasyarakatan) ditimbulkan oleh narkoba.

informasi criminal di media massa, baik media cetak maupun

elektronika dipenuhi oleh berita tentang peyalahgunaan narkoba.

Korban narkoba meluas kesemua lapisan warga dari pelajar, mahasiswa,

seniman, pedagang, supir angkat, ibu rumah tangga, anak jalanan,

pekerja dan lain sebaginya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh,
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bahkan bisa diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara

ilegal pun telah didapati di Indonesia.

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan Internasional

(International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime),

memiliki jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang akbar dan

telah menggunakan teknologi yang canggih.

Problem penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kini ini telah

sangat memperhatinkan. Keadaan tadi disebabkan beberapa hal,

diantaranya ialah kesadaran warga Indonesia perihal kurang taanya

terhadap ajaran agama, istiadat serta aturan perundang-undangan.

Keadaan tersebut diperparah menggunakan pesatnya impak globalisasi

yang membawa arus isu dan tranformasi budaya yang sangat pesat,

diantaranya penyalahgunaan narkoba.

Salah satu bentuk tindak pidana artinya penyalahgunaan

narkotika yang artinya perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang. Sistem aturan positif yang berlaku pada Indonesia selalu

mengalami perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dalam efektifitas

pelaksanaan sanksi pidana. dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi seperti sanksi pidana mati,

pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana hukuman.

Ditinjau dari perspektif demografi, jumlah penduduk Indonesia

yang sangat besar serta meluas sehingga sangat rawan terhadap

penyalahgunaan narkoba. Situasi penyalahgunaan narkoba pada

Indonesia kini ini telah berada dalam tingkat darurat. Penelitian yang

dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) membentuk temuan bahwa

jumlah penyalahguna narkoba mencapai angka privalensi setahun

terakhir penyalahgunaan narkoba semakin tinggi dari 1,80% pada tahun
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2019 sebagai 1,95% pada tahun 2021. resiko wanita terpapar narkoba

pada setahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,20% (2019)

menjadi 1,21% (2021). secara awam terjadi penurunan nomor

prevalensi pada wilayah pedesaan. peningkatan terbesar terjadi di

wilayah perkotaan. terjadi peningkatan keterpaparan narkoba di

gerombolan umur 15 - 24 serta 50 - 64 tahun, terutama di perdesaan.

penduduk 15 - 64 tahun yang beraktivitas mengurus rumah tangga dan

tak bekerja memiliki risiko lebih akbar terpapar narkoba baik di kota

juga desa. secara umum dikuasai jenis narkoba yang pertama kali

dikonsumsi artinya ganja (59,1%) sabu (23,8%), dan dextro (4,tiga%).

rata-rata umur pertama kali memakai narkoba buat penduduk yang

tinggal di pedesaan ialah 19 tahun, sedangkan buat penduduk yang

tinggal di perkotaan ialah 20 tahun. 5 konsumsi teratas :

1. Ganja

2. Tembakau Gorila

3. Dextro

4. Sabu, Ekstasi, dan Amphetamine

5. Nipam, Pil Koplo, dan sejenisnya
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Sumber :

https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/IDR-2022.pdf.

Berdasarkan gambar di atas, penyalahguna narkotika mencapai

angka privalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat

dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. resiko

perempuan terpapar narkoba dalam setahun terakhir mengalami

peningkatan dari 0,20% (2019) menjadi 1,21% (2021).

Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi

takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan.

Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan

psikologis. Karena akan terjadi kerusakan pada sistem syaraf pusat dan

organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal bahkan

dapat menyebabkan kematian. Dampak dari penyalahgunaan narkoba

https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/IDR-2022.pdf
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pada seseorang dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseoran

g(Sumanto 2017).

Menurut Badan Narkotika Nasional bahaya penyalahgunaan

narkoba bisa berupa: dehidrasi, Halusinasi, Menurunnya tingkat

kesadaran, Kematian, Gangguan Kualitas hidup. Betapapun

penyalahgunaan narkotika akibat dan bahaya yang ditimbulkan bagi

sosial mempunyai kualifikasi yang lebih besar Jika dibandingkan

menggunakan bahaya yang sifatmya langsung, sebab hal ini tentu

menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa serta negara baik masa

sekarang serta pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal atau sering

disebut penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif,

yaitu dimaksudkan buat menemukan aturan-aturan hukum, prinsip

prinsip hukum, juga doktrin-doktrin hukum guna menjawab berita

hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini penulis memakai pendekatan

undang-undang serta pendekatan masalah. Jenis data yang penulis pakai

artinya jenis data sekunder. sumber data penelitian berasal asal bahan

hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data

ini dengan memakai teknik studi pustaka, pengumpulan bahan hukum

utama, bahan aturan sekunder diinventarisasi serta diklasifikasikan, lalu

bahan hukum yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas lalu

dipaparkan, kemudian dianalisis buat menginterpretasikan hukum yang

berlaku menggunakan menyesuaikan persoalan.
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu : Bahan

hukum primer dan Bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kesehatan dan Narkotika, sedangkan bahan hukum sekunder

memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan penulisan,

misalnya keputusan yang berkaitan dengan narkotika seta upaya

pencegahan penyalahgunaan narkotika.

RUMUSANMASALAH

1. Sebutkan dan jelaskan faktor - faktor penyebab Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika ?

2. Jelaskan upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika ?

3. Bagaimana pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

II. PEMBAHASAN

Faktor - Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika

Salah satu kejahatan yang saat ini menarik perhatian masyarakat

dan banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan

narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu

konflik yang sangat serius, sebab tindak pidana penyalahgunaan

narkotika bisa mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang

melakukannya. Kejahatan narkotika telah merambah pada semua

lapisan rakyat, baik berasal golongan menengah ke bawah juga



— 277 —

menengah keatas. Maraknya masalah tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di Indonesia akhir-akhir ini ditimbulkan karena sindikat

jaringan pengedar narkotika yang luas sebagai akibatnya membutuhkan

upaya yang optimal untuk memberantas jaringan pengedar narkotika

sampai ke akar-akarnya. Aparat penegak aturan harus semakin waspada

dan berhati-hati dalam menjaga dan mengawasi semua jalur

transportasi yang ada pada daerah Indonesia, sebab jalur transportasi

pada Indonesia baik darat, bahari, juga udara, sering dijadikan sebagai

peredaran narkotika dari negara asing.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi para pelaku buat

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diantaranya

merupakan sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan

Manusia merupakan makhluk individu serta juga makhluk sosial,

sehingga dalam kehidupannya tak mungkin dapat melepaskan diri atau

menghindarkan diri asal pergaulan masyarakat disekelilingnya.

Pergaulan dalam lingkungan sangat mempengaruhi seorang buat

berbuat atau tak berbuat pada pergaulan. Dampak dari pergaulan

tersebut, menggunakan sendirinya manusia akan akrab menggunakan

lingkungan yang terdapat disekitarnya.

Penggunaan obat-obatan terlarang terutama dipengaruhi oleh

faktor-faktor lingkungan sementara penyalahgunaan serta

ketergantungan dipengaruhi terutama sang faktor genetik, faktor

lingkungan seperti sekelompok teman bercampur dengan

mempengaruhi probabilitas orang yang mengambil obat-obatan.

Pengaruh teman sepermainan memang relatif besar pada pergaulan

seseorang. Pengaruh asal teman sepermainan tidak selamanya baik,
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disamping imbas positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan

pribadi serta watak seorang pula membawa pengaruh negatif yang dapat

menghancurkan moral serta wataknya sehingga seringkali terjadi

seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik sebab adanya

hasutan asal teman-temannya.

b. Faktor Ketergantungan

Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

mengunakan narkotika sebab berawal dari rasa ingin memahami

terhadap narkotika tersebut. Mereka ingin mencoba karena adanya

dorongan rasa ingin memahami yang tinggi. Pemakaiannya umumnya

hanya sekali kali serta dalam takaran kecil, namun sesudah pelaku

merasakan nikmat pada tubuhnya akan menyebabkan ketergantungan

pada narkotika tadi. jika sudah ketergantungan di narkotika, pelaku akan

mengulangi lagi perbuatannya secara terus menerus untuk memakai

narkotika sebagai akibatnya sangat sulit mampu terlepas berasal efek

narkotika tersebut. Bila pelaku telah kecanduan terhadap penggunaan

narkotika serta tidak mempunyai uang lagi buat membelinya, maka tak

menutup kemungkinan bagi pelaku tersebut buat berbuat kejahatan lain

mirip mencuri supaya memperoleh uang buat membeli narkotika.

Narkotika akan membuat pemakainya selalu merasa teringat,

terkenang, dan terbayang sebagai akibatnya cenderung buat selalu

mencari. Beberapa orang yang seringkali menggunakan narkotika

mampu mengendalikan sehingga tidak kecanduan. tetapi buat orang

yang menggunakannya secara kompulsif dan mempunyai kerentanan

psikologis, sangat praktis bagi mereka buat menjadi kecanduan. sebagai

akibatnya, hal ini lah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah

sembuh kelak mampu kambuh (relapse) serta menggunakannya kembali.
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Orang yang kecanduan narkotika tak jarang berjuang menggunakan

pengalaman emosional yang bertenaga dan sulit buat menanganinya.

c. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan dasar pondasi pertama berasal dari diri

seseorang yang memegang peranan penting terhadap terbentuknya

pribadi seseorang. Keluarga juga memiliki fungsi menjadi pembentuk

karakter seseorang anak sebab keluarga ialah lingkungan pertama

seseorang anak tumbuh serta berkembang dan memperoleh pendidikan

dari kedua orang tuanya. Disamping itu, pola tingkah laku orang tua

mempengaruhi terhadap diri anak, sehingga keterbukaan antara orang

tua dengan anak artinya faktor yang penting dalam keluarga.

Permasalahan di dalam keluarga bisa mendorong anggota

keluarga merasa putus harapan, sehingga terjebak menentukan narkoba

menjadi solusi, umumnya yang paling rentan terhadap stres merupakan

anak, lalu suami, dan istri sebagai benteng terakhir. Solusi semua

permasalahan artinya komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling

menghargai dan mengasihi, dan ingin saling membahagiakan. pada saat

seorang mengalami duduk perkara kehidupan yang menyebabkan

dirinya mengalami stres sebab tidak menemukan jalan keluar dan tidak

ada seorang pun yang mampu dipercaya untuk merampungkan

masalahnya, maka orang tadi akan simpel terpengaruh menggunakan

menggunakan narkotika.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah

kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan

aneka macam istilah, diantaranya penal policy, criminal policy, atau

strafrechtspolitiek merupakan suatu usaha buat menanggulagi kejahatan



— 280 —

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa

keadilan serta daya guna. dalam rangka menanggulangi kejahatan

terhadap berbagai sarana menjadi reaksi yang dapat diberikan pada

pelaku kejahatan, berupa wahana pidana juga non aturan pidana, yang

dapat di integrasikan satu menggunakan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil buat menanggulangi kejahatan,

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

pemilihan buat mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

sinkron dengan keadaan dan situasi di suatu ketika serta untuk masa-

masa yang akan datang.

Dalam kitab Moch Sulman menyebutkan hakekat pada upaya

pencegahan tindak pidana narkotika yaitu :

a) Penanaman disiplin melalui pembinaan eksklusif serta

gerombolan,

b) Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek

budaya, ekonomi serta politik yang cenderung dapat merangsang

terjadinya penyalahgunaan narkotika,

c) Supervisi lingkungan buat mengurangi atau meniadakan

kesempatan penyalahgunaan narkotika,

d) Pembinaan atau bimbingan berasal partisipasi rakyat

secara aktif buat menghindari penyalahgunaan tadi menggunakan

aktivitas positif.

Kepolisian juga melakukan operasi dengan cara patroli, razia

ditempat yang dianggapa rawan penyalahgunaan narkotika.pengawasan

yang dilakukan yaitu pada diskotik, pub, Karaokedan lain-lain untuk

mendeteksi adanya penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika.

Upaya preventif tidak hanyadibebankan kepada kepolisian namun juga
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melibatkan instansilain seperti BNN, Angkasa Pura, Badan Intelijen

Negara, BeaCukai, Balai POM.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi

terjadinya tindak pidana penyalahgunan narkotika telah dilakukan oleh

Satuan Reserse Narkoba Polresta. Upaya yang telah dilakukan mulai dari

upaya preventif hingga upaya persuasif, yaitu :

A. Upaya Preventif

1. Mengadakan Penyuluhan

2. Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat)

B. Upaya Represif

Melakukan proses hukum pada tingkat penyelidikan dan

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Badan

Narkotika Nasional Provinsi, psikiater, sebagai proses assement

terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

C. Upaya Persuasif

Upaya persuasif dilakukan terhadap pelaku tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dengan cara mendatangi mantan pelaku yang

sudah selesai menjalankan sanksi pidana untuk memberikan nasihat dan

dorongan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mengawasi

kegiatan yang dilakukan oleh mantan pelaku tersebut setelah bebas dari

masa hukuman agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi

kedepannya. Selain itu memberikan dorongan kepada kampung anti

narkoba untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di

lingkungan sekitar.
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Pengaturan Sanksi Pidana Yang Diatur Dalam Undang -

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun

2009 artinya : Narkotika merupakan zat atau obat yang dari asal

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang

bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa

menimbulkan ketergantungan, yang diberbedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir pada Undang-Undang ini.

Peraturan narkotika tentu mempunyai tujuan yang mendasari

keberadaan UU No. 35 Tahun 2009. Hal itu telah diatur pada pada Pasal

4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut : Undang-Undang perihal

Narkotika bertujuan :

a) Menjamin ketersediaan narkotika buat kepentingan

pelayanan kesehatan serta/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta

teknologi,

b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa

indonesia dari penyalahgunaa nnarkotika,

c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika, serta

d) Mengklaim pengaturan upaya rehabilitasi medis dan

sosial bagi penyalah guna danpecandu narkotika.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 membagikan bahwa narkotika

tidak boleh digunakan pada luar kepentingan tersebut dan hanya bisa

digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yangtelah resmi

menggunakan takaran yang tepat. Hal tadi juga diperjelas dengan Pasal 7

UU No. 35Tahun 2009 bahwa, “Narkotika hanya bisa dipergunakan buat
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kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu

pengetahuan serta teknologi”. permasalahan yang banyak terjadi

merupakan penyalahguna atau pecandu narkotika menggunakannya

pada luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang

melebihi takaran yang bisa diterima sang tubuh sehingga mengakibatkan

overdosis. Penyalahgunaan narkotika bisa menyebabkan rusaknya

ketahanan masyarakat, bangsa, serta negara. Pihak-pihak yang

menyalahgunakan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 terdiri

dari pecandu narkotika yang diatur pada Pasal 1 nomor 13 serta

penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika

artinya orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan

pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun

psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa

hak atau melawan aturan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika bisa

dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal serta faktor

eksternal. Faktor internal asal berasal hal-hal dalam diri pelaku tindak

pidana narkotika, mirip jiwa yang goncang serta rasa putus asa yang

memerlukan rasa kenyamanan, keamanan, kenyamanan terhadap diri

pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah serta putus asa

yang dirasakan. Faktor eksternal dari darihal-hal diluar diri pelaku

tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan,dan

tekanan atau desakan berasal pihak-pihak eksklusif.

Pemerintah sudah melakukan banyak upaya dalam memberantas

kejahatan narkotika,tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini

masih sulit dikendalikan. tidak hanya dibutuhkan peran asal pemerintah

saja dalam menanggulangi serta memberantas penyalahgunaan
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narkotika, melainkan juga diperlukan campur tangan serta kerjasama

berasal masyarakat. Partisipasi yang baik antara pemerintah serta

masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan

narkotika yang ialah kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Seorang yang sudah menjadi penyalahguna juga pecandu

narkotika bisa mengikuti rehabilitasi medis dan atau pula dapat

dipidana sesuai menggunakan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35

Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap

penyalahguna narkotika berbeda beda sesuai dengan dakwaan jaksa

penuntut umum dan fakta aturan yang terungkap dalam persidangan

selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang

digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadialasan

penjatuhan putusan yang diberikan serta berapa lama pidana penjara

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim

itu tidak absolut, sang sebab itu terdapat ketentuan minimum juga

maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada

terdakwa sinkron ketentuan dalam undang-undang.

Bagi penyalah guna narkotika umumnya digolongkan melakukan

tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal

112 sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam

menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalah guna narkotika. Hal

ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan

menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut.

Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal pasal tersebut yakni

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12

tahun.
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Pidana penjara masih menjadi opsi utama penjatuhan sanksi

pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Hal

tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 127 yang menyatakan

bahwa, setiap Penyalah Guna :

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat

putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan

mampu manjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan

gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru

semakin intensif dilakukan penegakan hukum,semakin meningkat pula

peredaran serta perdagangan narkotika tersebut. Dalam hal

Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan

atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna

tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang

dimaksud menggunakan narkotika ialah zat atau obat yang asal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang
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dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan pencerahan, hilangnya

rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan bisa

menimbulkan ketergantungan. Ekses penyalahgunaan narkotika yang

demikian masih dikarenakan secara umum dikuasai pelaku dari

penyalahgunaan narkotika merupakan kalangan belia yang notabenenya

ialah generasi penerus nusa dan bangsa. Narkotika adalah zat atau obat

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu

permasalahan yang sangat serius, karena tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang

melakukannya. Maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan karena sindikat

jaringan pengedar narkotika yang luas sehingga membutuhkan upaya

yang optimal untuk memberantas jaringan pengedar narkotika sampai

ke akar-akarnya.

Aparat penegak hukum harus semakin waspada dan berhati-hati

dalam menjaga dan mengawasi seluruh jalur transportasi yang ada di

wilayah Indonesia, karena jalur transportasi di Indonesia baik darat, laut,

maupun udara, sering dijadikan sebagai peredaran narkotika dari negara

asing. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan

yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini

adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan

dengan undang-undang tersebut.
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Saran

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah suatu

konflik yang berfokus, sebab bahaya berasal tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dapat Mengganggu generasi penerus bangsa.

Maka diharapkan peran dari aparat penegak hukum serta masyarakat

buat menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. peran

serta rakyat sangat diharapkan, seperti mengetahui apa saja kegiatan

yang dilakukan sang anggota keluarganya serta masyarakat disekitar

kawasan tinggalnya. Selain itu, masyarakat dibutuhkan bisa segera

melapor kepada pihak kepolisan setempat bila terjadi tindak pidana

penyalahgunaan narkotika pada lingkungan kurang lebih rumah, agar

pihak kepolisian dapat segera menindak pelaku sinkron menggunakan

aturan yang berlaku. Jika masyarakat peduli terhadap lingkungan

disekitarnya, maka akan membantu aparat penegak hukum pada

menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Kepada pemerintah agar tidak terus menerus terjadi

penyalahgunaan narkotika dan psikotropka di lingkungan masyarakat

terutama di lingkungan generasi muda maka perlu adanya sosialisasi

dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan narkotika terutama

di lingkungan sekolah dan kampus. Hakim dalam menjatuhkan sanksi

pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika diharapkan lebih

mengedepankan pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna Narkotika

dari pada pemberian sanksi pidana.
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ABSTRAK

Poligami adalah ketika seorang suami menikah lebih dari seorang

istri dalam waktu yang bersamaan lebih dari satu istri , dan menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum

poligami dapat dilaksanakan seorang yang ingin berpoligami harus

terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama dengan

mengajukan permohonan poligami dimana tempat tinggal atau domisili

seorang pemohon poligami. Masalah utama dalam jurnal ini ialah :

pertama, ketentuan hukum poligami yang tertuang dalam UU pada tahun

1974 terdapat pada pasal 3 ayat 2. Kedua, pembagian hak waris

seseorang yang berpoligami menurut pasal 94 ayat (1) Undang-Undang

1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang pasal 94 ayat (1) Tahun 1974 dan kitab

Undang-Undang Hukum Islam menyatakan bahwa harta warisan

seorang suami yang beristri lebih dari seorang yang masing-masing

terpisah dan berdiri sendiri, dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa

harta warisan dalam perkawinan poligami tetap terjaga tetapi dibagi

Antara hak harta atas istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri

keempat. Kemudian untuk menentukan ahli waris yang sah atas suatu

mailto:Ifandajuliartaabady11@gmail.com
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harta warisan itu pada ssat berlangsungnya akad perkawinan dari istri

pertama sampai dengan yang keempat.

Kata Kunci: Poligami, pembagianWarisan

ABSTRACT

Polygamy is when a husband marries more than one wife for more

than one wife, and according to Law Number 1 of 1974 concerning

marriage. Before polygamy can be implemented, a person who wants to

be polygamous must first obtain permission from the religious court by

submitting an application for polygamy where the place of residence or

domicile of the applicant for polygamy is. The main problems in this

journal are: first, the legal provisions for polygamy contained in the 1974

Law are contained in article 3 paragraph 2. Second, the division of

inheritance rights of a person who is polygamous according to article 94

paragraph (1) of Law 1 of 1974.

Article 94 paragraph (1) of 1974 and the Book of Islamic Law

states that the inheritance of a husband who has more than one wife,

each of whom is separate and independent, in this provision explains

that the inheritance in a polygamous marriage is permanent. guarded

but among the property rights over the first wife, second wife, third wife,

and fourth wife. Then to determine the legal heirs of an inheritance at

the time of the marriage contract from the first wife to the fourth wife.

Keywords: Polygamy, Inheritance Sharing
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I. PENDAHULUAN

Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan

lahir batin Antara seoran pria dan seorang wanita sebagai suami dan

istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian

tujuan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk

menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki akses terhadap hukum

yang berlaku untuk situasi khusus, yang berdasarkan falsafah pancasila

dan cita-cita pembinaan hukum nasional.

Kata poligami itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri

dari dua kata utama yaitu Polu dan Gamein. Polu yang memiliki arti yaitu

banyak sedangkan Gamein memiliki arti kawin sehingga arti dari

poligami ialah banyak pernikahan. Pengertian secara etimologis ini

dapat dipahami sebagai makna bahwa poligami adalah perkawinan

dimana salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu wanita dalam

waktu yang bersamaan. Artinya, istri tetap berada dalam tanggung jawab

suami yang tidak diceraikan, dan masih menjadi istri yang sah.

Hukum waris perdata atau yang sering disebut dengan hukum

warisan barat berlaku bagi masyarkat non-muslim, termasuk warga

Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa yang vitalitasnya

diatur dalam Hukum Perdata (KUHper). Hukum waris perdata menganut

system individual dimana setiap ahli waris yang mendapatkan atau

memiliki warisan menurut bagiannya masing-masing.

Dalam buku II KUHPer berisi tentang undang-Undang mengenai

hukum waris ada sekitar 300 pasal yang mengatur tentang kewarisan,

mulai dsri susunan 830 KUHP sampai dengan pasal 1130 KUHP. Hukum

waris adalah hukum yang mengatur tentang harta kekayaan karena
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meninggalnya seseorang, mengenai pemindahan harta warisan yang

ditinggalkan oleh ahli waris secara hukum. Ada tiga unsur dasar dalam

warisan, yaitu:

1. Ada ahli waris

2. Memiliki harta warisan

3. Mempunyai ahli waris yang sah

Dalam KUHPer yang telah diatur mengenai ahli waris secara

hukum dalam pasal 832 yang menyebutkan orang-orang yang memiliki

hak menjadi ahli waris secara hukum, sebagai berikut:

1. Golongan I : Suami atau istri yang telah hidup paling

lama dan anak-anak keterunan mereka (disusunan pada 852 Hukum

Perdata).

2. Golongan II : Kedua orang tua dan saudara kandung dari

ahli waris

3. Golongan III : Kelurga atau kerabat dalam garis lurus ke

atas sesudah ayah dan ibu dari ahli waris

4. Golongan IV : Paman dan bibi dari ahli waris, baik dari

ayah maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat

yang keenam ahli waris, saudara dari keturunan kakek dan nenek

beserta keturunan dari keturunannya, sampai dengan derajat yang

dihitung dari pewaris hukum.
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah “Penelitian Hukum Sosiologis”, dimana

penelitian itu berupa kajian dalam bentuk kajian empiris untuk

menemukan proposisi atau teoru mengenai proses keadaan dan

mengenai proses kerja hukum dalam masyarakat yang sedikit berbeda

dengan penelitian normative dalam penelitian hukum sosiologis.

II. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pernikahan Poligami Menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2

Pada prinsipnya dalam sebuah pernikahan seorang suami hanya

boleh memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya seorang istri

hanya boleh memiliki seorang suami. Prinsip ini dapat dikecualikan

apabila seorang suami memiliki alasan-alasan tertentu , dengan memiliki

alasan tertentu seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri

dengan syarat mengajukan permintan tertulis kepada pengadilan.

Undang-Undang perkawinan yang mengatur bahwa calon suami

memungkinkan untuk menikah lebih dari satu orang (poligami), hal ini

sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dan peraturan pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, monogamy tidak mutlak. Untuk menjalankan poligami

secara adil menurut hukum Indonesia, poligami harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut untuk berpoligami:

1) Suami berkewajiban menyerahkan suatu permohonan

kepada pengadilan di daerah tempat domisinyaa,dengan syarat :

A. Memiliki persetujuan dari para istri dan calon istri, dengan

catatan bahwa persetujuan ini tidak diperlukan jika :
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a) Istri-istrinya tidak dapat dimintai persetujuannya dan

tidak dapat menjadu pihak dalam perjanjian

b) Tidak memiliki kabar dari istri minimal 2 tahun atau

c) dikarenakan alasan lain yang perlu dinilai oleh hakim

pengadilan.

B. Ada kepastian bahwa suami yang layak atau mampu

menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya

C. Adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri

dan anak-ananknya dengan adil

2) Pengadilan hanya memberikan perizinan berpoligami

ketika :

a) Jika istri tidak bisa melaksanakan nilai-nilainya sebagai

seorang istri

b) Istri tersebut memiliki kecacatan atau keluhan yang tidak

dapat diperbaiki atau disembuhkan

c) Istri tidak bias memberikan keturunan.

2. Adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri

dan anak-anaknya dengan adil

3. Pengadilan hanya memberikan perizinan berpoligami jika

a) jika istri tidak bisa melakukan nilai-nilainya sebagai

seorang istri

b) istri tersebut memiliki kecacatan atau keluhan yang tidak

dapat diperbaiki atau disembuhkan;

c) istri tidak bisa memberikan keturunan anak.

Khusus bagi yang beragama islam, dasar hukum poligami juga

diatur dalam pasal 56 ayat (1) KHI “Suami yang hendak beristri lebih

dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama”
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Mengenai dasar hukum poligami, dapat dipastikan bahwa pada

dasar hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan selama poligami

dilakukan sesuai dengan Undang-Undang poligami yang berlaku di

Indonesia dan memenuhi syarat-syarat poligami.

2. Pembagian Harta Waris Bagi seorang Yang berpoligami

dalam pasal 94 ayat (1) Undang-Undamg Nomor 1 Tahun 1974

Bagi mereka yang memiliki lebih dari seorang istri atas biasa

disebut dengan berpoligami dan beragam islam, pembagian harta

bersama didasarkan pada ketentuan pasal 94 KHI:

Pada pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan

kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa harta peninggalan suami

yang beristri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri,

yang menjelaskan bahwa harta warisan dalam perkawinan poligami

tetap ada tetapi dipisahkan Antara harta milik istri pertama, istri kedua

dan sampai dengan istri keempat. Penetapan kekuasaan waris dalam hal

prekawinan poligami ditentukan pada saat berlangsungnya akad nikah

istri kedua, nikah istri ketiga, dan istri keempat.

Ketentuan harta waris juga diatur dalam Undang-Undang

perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa

jika suami berpoligami

1. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama

kepada semua istri dan anak-anaknya

2. Istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas warisan yang

telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau sampai dengan

berikutnya itu terjadi.
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3. Semua istri memiliki hak yang sama atas warisan sejak

telah terjadinya pernikahan

oleh karena itu sudah jelas dikatakan bahwa keserataan harta

waris istri pertama bagi suami yang memiliki lebi dari seorang istri ini

memiliki hak atas waris yang dimiliki bersama-sama dengan suaminya,

istri kedua dan seterusnya berhak atas warisan bersama dengan

suaminya sejak perkawinan mereka dilaksanakan dan kesemua istri

memiliki hak atas harta waris tersebut.

Menurut tata pelaksanaan tugas dan tata usaha Peradilan Agama

Buku II telah memberikan penjelasan mengenai pembagian harta

bersama bagi istri dalam pernikahan poligami. Harta kekayaan yang

dimiliki dari suami dalam perkawinan dengan istri pertama adalah harta

bersama dengan suami dan istri pertama. Sedangkan harta kekayaan

yang diperoleh suami selama masa perkawinan dari istri kedua dan

selama itu masih memiliki ikatan dari istri pertama maka demikian harta

tersebut merupakan suatu harta bersama yang dimiliki oleh suami , istri

pertama dan istri selanjutnya.

Ketika terjadi pembagian harta warisan bersama untuk suami

yang berpoligami atau mempunyai lebih dari satu istri oleh karena suatu

kematian, maka cara perhitungannya sebagai berikut:

Pembagian harta kepada istri pertama½ dari harta kekayaan

bersama dengan suami yang diperoleh selama pernikahan, kemudian

ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama

dan istri yang kedua. Sehingga harta yang diperoleh istri kedua yaitu 1/3

dari harta bersama yang diperoleh suami bersama-sama dengan istri

pertama dan kedua.
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Berdasarkan asas-asas dalam hukum perdata, golongan ahli waris

dibagi menjadi empat golongan yaitu;

1. Golongan I, suami/istri yang hidup paling lama dan anak-

anak keturunannya

2. Golongan I, kedua orang tua dan saudara kandung dari ahli

waris.

3. Golongan III, dalam garis lurus ke atas sesudah ayah dan

ibu ahli waris

4. Golongan IV, paman dan bibi dari ahli waris baik pihak

ayah maupun dari pihak ibu, keturunan dari paman dan

bibi sampai derajat berikutnya dari ahli waris, saudara

perempuan dari keturunan dan keturunannya sampai

dengan derajat yang dihitung dari ahli waris secara hukum.

Maka dari itu terjadi kemungkinan terhadap istri pertama yang

masih hidup akan diatur dalam pasal 852a KUH Perdata , dimana bagian

istri pertama disamakan dengan bagian dari anak ialah 1/3 teruntuntuk

masing-masing bagian. Akan tetapi jika istri pertama didalam

pernikahan itu sekiranya telah meninggal dunia atau wafat , didasarkan

pada keterangan pengadilan (kemungkinan kedua) , maka harta warisan

dari istri pertama diberikan kepada anak dari pernikahan suami dan istri

pertama. Adapun pembagian kepada seorang anak laki-laki dan seorang

anak perempuan dari hasil pernikahan yang pertama dibagi secara sama

rata yakni ½ , kemudian untuk masing-masing dari keseluruhan harta

warisan untuk perkawinan yang pertama telah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan pasal 852 KUHPerdata.
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami dan wanita dengan bertujuan untuk

membentuk keluarga (ménage) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang dibacakan dalam Komposisi 1

Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan

perkawinan poligami diatur dalam Lawno. 1 Tahun 1974 dalam

komposisi 3 ayat 2 yang memiliki prinsip dalam suatu pernikahan

seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan, dan

seorang perempuan hanya dapat boleh memiliki seorang suami.

Sedangkan pembagian harta warisan bagi orang yang berpoligami telah

diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

yang tanda vitalnya juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan

nomor 1 Tahun 1974 Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang

suami poligami

1. Suami wajib memberikan asuransi jiwa yang sama seperti

kepada semua wanita dan anak-anaknya;

2. istri kedua dan sebagainya tidak berhak atas warisan yang

sudah ada sebelummenikah dengan istri atau setelahnya;

3. Semua wanita memiliki hak yang sama atas warisan yang

telah berlalu sejak pernikahan mereka yang terpisah.

Saran

Dalam rumah tangga sebaiknya suami tidak melakukan

perkawinan poligami. karena mengingat poligami dapat menyakiti hati

seorang istri dan kenayakan suami yang tidak dapat bersikap adil saat
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perkawinan poligami. Untuk seorang pemohon yang berkeinginan

beristri lebih dari satu, hendaknya memperhatikan syarat-syarat serta

dampak hukum dari poligami agar sesuai dengan tujuan yang tercantum

dalam UU No 1 Tagun 1974. Mengapa demikian , agar suami dapat

berprilaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
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ABSTRAK

Pelayanan Kesehatan adalah hak yang fundamental dan harus

diperoleh seluruh peserta BPJS Kesehatan dimana pelayanan Kesehatan

yang dibutuhkan oleh masyarakat harus disediakan dan dijaminkan oleh

Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum pada Undang – Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan

ayat (3). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disingkat

sebagai BPJS merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan

kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan Kesehatan

bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Perusahaan yang wajib untuk

mendaftarkan BPJS untuk karyawannya. Peserta BPJS tidak perlu

khawatir terhadap perlindungan hukum yang seharusnya mereka

dapatkan, karena pihak BPJS sendiri telah memberikan dua (2)

perlindungan hukum yaitu hukum Preventif dan Refresif.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS), Pasien BPJS, Perlindungan Hukum

mailto:Yuliaf263@gmail.com
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ABSTRACT

Health services are a fundamental right and must be obtained by

all BPJS Health participants where the Health services needed by the

community must be provided and guaranteed by the Government of

Indonesia as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Article 28H paragraph (1) and paragraph (3). The Social Security

Administering Body or often abbreviated as BPJS is a State-Owned

Enterprise assigned to the government to provide health care for all

Indonesian people, including companies that are required to register

BPJS for their employees. BPJS participants do not need to worry about

the legal protection they should get, because the BPJS itself has provided

two (2) legal protections, namely Preventive and Repressive laws.

Keywords: Health Services, Social Security Administering

Body (BPJS), BPJS Patients, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental,

spiritual juga sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif

secara sosial & ekonomis. Pelayanan Kesehatan adalah hak yang

fundamental dan harus diperoleh seluruh peserta BPJS Kesehatan

dimana pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat harus

disediakan dan dijaminkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana

tercantum pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi:
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“(1) Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan”.

“(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat”.

Serta dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi;

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan”.

Awalnya Pemerintah Indonesia telah mengadakan Program

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) menjadi upaya untuk

meningkatkan kualitas Kesehatan di Indonesia, akan tetapi program

tersebut dinyatakan tidak berjalan efektif dan sebagai gantinya

Pemerintah membentuk program Jaminan Kesehatan Nasional melalui

BPJS Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disingkat

sebagai BPJS merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan

kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan Kesehatan

bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Perusahaan yang wajib untuk

mendaftarkan BPJS untuk karyawannya. Sebenarnya BPJS Kesehatan ini

bertujuan untuk mewujudkan agar terselenggaranya pemberian jaminan

untuk kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap masyarakat di

Indonesia terpenuhi. Setiap warga negara wajib mengikuti program BPJS

sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, nantinya BPJS

akan di tanggung oleh Pemerintah sebagai Program Bantuan Iuran.
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum

normatif dan hukum empiris. Data primer diperoleh langsung melalui

wawancara dan data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering disingkat

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS sendiri terdapat

dua jenis, yang pertama ada BPJS Kesehatan, yaitu suatu badan hukum

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan

dan yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kesehatan adalah

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat atau peserta

BPJS memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar

oleh pemerintah.

Saat ini banyak kasus dimana pasien BPJS sering ditolak oleh

Rumah Sakit, para pasien BPJS tidak perlu khawatir akan hal ini karena

peserta berhak mengadukan keluhan mereka jika mereka mendapatkan

pelayanan yang buruk. Informasi dan saran diberikan kepada peserta

tentang bagaimana rumah sakit dan peserta dapat menggunakan hak

mereka. Hak pasien itu sebenarnya wajib untuk dibahas karena pada

kenyataan nya banyak masyarakat atau peserta BPJS yang masih kurang

paham tentang hak dan kewajibannya, hal tersebut menyebabkan pihak
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Rumah Sakit untuk mengabaikan hak – hak pasien sehingga

perlindungan hukum nya semakin pudar.

Namun, untuk mencegah penolakan pasien BPJS di rumah sakit,

BPJS telah memberikan dua (2) perlindungan hukum, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu bentuk

perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada setiap

individu untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum putusan

tersebut diputus, dengan tujuan untuk menghindari perselisihan.

b) Perlindungan Hukum Refresif yang diatur dalam pasal 48-

50 Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial yang menjelaskan bagaimana mekanisme atau prosedur

dalam penyelesaian sengketa terjadi. Dimana dalam penyelesaian

sengketa ini dapat dilakukan upaya damai (mediasi), akan tetapi apabila

hal tersebut masih tidak dapat menyelesaikan perselisihan sengketa

maka peserta BPJS bisa mengajukan penyelesaian sengketa ke

pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal peserta.

Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan BPJS, beberapa

aspek perlu diperhatikan untuk mencapai upaya pembangunan

memperhatikan beberapa aspek guna tercapainya upaya pembangunan

dalam bidang Kesehatan, salah satunya adalah ketersediaan

infrastruktur dan tingkat kualitas tepat.

Selain itu, banyak asumsi umum beredar yang mengatakan bahwa

sebenarnya posisi Pasien lebih rendah dibandingkan dengan posisi

Dokter sehingga dokter dianggap dapat memutuskan sendiri mengenai

tindakan yang perlu dilakukan untuk pasiennya. Jika dilihat lebih dalam
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sebenarnya asumsi ini salah, dari perspektif kesepakatan untuk

hubungan antara Dokter dan pasien ini sebenarnya terjadi berdasarkan

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri

dalam suatu perjanjian dalam dunia medis yang disebut sebagai

tarapeutik, di dalam perjanjian tarapeutik sebenarnya posisi Pasien

dengan Dokter adalah sama atau sederajat.

Anggota keluarga terdiri atas istri/ suami yang sah, seorang anak

kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah,

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Anggota keluarga lain yang

dimaksud dalam ketentuan ini adalah anak ke empat dan seterusnya,

yang termasuk adalah ayah, ibu, dan mertua. Untuk mengikutsertakan

anggota keluarga yang lain, pekerja memberikan surat kuasa kepada

pemberi kerja untuk menambah iurannya kepada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang ini.

Hak peserta jaminan sosial sudah diatur dalam pasal 15 undang –

undang No. 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial. Sedangkan

Undang – Undang Sistem Jaminan Sosial pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)

menyebutkan bahwa:

“(2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan

Kesehatan”

“(3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang

lain menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.”

Kepuasan penggunaan pelayanan medis dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu;
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 Memahami jenis pelayanan yang akan diterimanya. Dalam

poin ini aspek komunikasi memegang peran penting

 Empati atau sikap perduli yang ditunjukkan oleh petugas

Kesehatan. Faktor ini akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pasien

 Biaya, biaya yang mahal akan memberatkan pasien dan

pihak keluarganya

 Penampilan fisik petugas, terdiri dari kebersihan dan

kenyamanan ruangan

 Jaminan keamanan yang ditunjukkan oleh petugas

Kesehatan, penjadwalan pemeriksaan dan konsultasi medis juga

termasuk dalam faktor ini.

 Kecepatan dan ketrampilan staf atau perawat dalam

memberikan pelayanan medis.

 Respon yang diberikan petugas dalam memberi tanggapan

terhadap keluhan pasien

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah sudah menetapkan beberapa peraturan yang

mengatur tentang pelaksanaan program BPJS. Sementara BPJS

Kesehatan sudah menyiapkan petugas disetiap Rumah Sakit agar dapat

mengawal dan mendampingi serta memberikan pelayanan yang sebaik

baiknya kepada peserta dalam memanfaatkan haknya untuk

mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Peserta

BPJS Kesehatan telah mendapatkan dua jenis perlindungan hukum yakni

perlindungan hukum preventif dan refresif.
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Saran

Saran yang dapat diberikan kepada masing-masing pihak baik dari

pasien peserta BPJS Kesehatan maupun pihak rumah sakit adalah Pihak

rumah sakit selaku mitra dari BPJS kesehatan seharusnya memperbaiki

sistem pelayanan yang terlalu membeda bedakan antara pasien umum

dan pasien peserta BPJS agar peserta BPJS dapat memperoleh hak nya

sebagai warga negara Indonesia. Serta pihak Rumah sakit agar dapat

memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan hak yang

seharusnya diterima oleh pasien BPJS terutama dalam segi informasi

maupun mengenai perawatan yang akan diberikan oleh para tenaga

medis.
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I. PENDAHULUAN

Hampir setiap negara terdapat pertarungan pada perjuangan buat

menegakkan HAM, tidak terkecuali pada Indonesia.Bangsa Indonesia

akhir-akhir ini menjadi sorotan negara-negara pada global berkaitan

menggunakan penegakan HAM.masalah penegakan HAM selalu

beriringan menggunakan persoalan penegakan hukum, pada mana hal

ini sebagai salah satu hal krusial yg paling acapkali dikeluhkan sang

warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan

hukum.masyarakat terkesan apatis melihat hampir seluruh kasus hukum

pada skala akbar dan menghebohkan, baik yg berafiliasi menggunakan

tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM), belum terdapat yang diselesaikan dengan tuntas dan

memuaskan. masyarakat berharap, bahwa demi kebenaran, maka aturan

harus senantiasa ditegakkan.
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Sesuai menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat

(2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat serta dilaksanakan dari

Undang-Undang Dasar. Jelaslah bahwa negara Indonesia artinya suatu

negara yg berdasarkan atas Undang-Undang Dasar yang mengatur segala

sendi- sendi kehidupan dengan peraturan- peraturan yg bermula dari

kedaulatan rakyat yg didelegasikan pada negara yg bermuara demi

kedaulatan rakyat itu sendiri. sebab walaupun sebenarnya perangkat-

perangkat yg ada dirasa sudah relatif memadai, namun pada realitanya

aturan masih belummembagikan keadaan seperti yang diharapkan.

Lebih dari lima puluh tujuh tahun sehabis Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia melarang semua bentuk penyiksaan serta kejahatan,

tindakan tidak manusiawi atau menurunkan prestise perlakuan atau

eksekusi, penyiksaan masih saja diklaim umum . Hari ini, pada hari hak

asasi manusia, marilah kita berjanji kepada diri kita pada prinsip-

prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mendedikasikan pulang

diri kita dalam menghapus penyiksaan asal muka bumi ini”.

II. PEMBAHASAN

Penerapan aturan pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia telah ada semenjak di

sahkannya Pancasila menjadi dasar panduan negara Indonesia,

meskipun secara tersirat.Baik yg menyangkut tentang korelasi manusia

dengan dewa yang Maha Esa, juga hubungan manusia dengan manusia.

Hal ini terkandung pada nilai-nilai yg terkandung pada sila-sila yang ada



— 310 —

di pancasila. Pada Undang- Undang No. 39 tahun 1999 wacana Hak Asasi

Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dipengaruhi dengan

berpedoman di deklarasi Hak Asasi Manusia perserikatan Bangsa Bangsa.

kesepakatan perserikatan Bangsa Bangsa perihal penghapusan segala

bentuk diskriminasi terhadap wanita, kesepakatan perserikatan Bangsa

Bangsa tentang hak-hak anak dan aneka macam instrumen internasional

lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-

Undang ini tentu saja wajib diubah sesuai dengan kebutuhan aturan

warga serta pembangunan aturan nasional yg berdasarkan pancasila dan

Undang- Undang Dasar 1945.

Sedangkan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (yg telah

diamandemen), problem mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan

secara spesifik pada bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang adalah

hasil amandemen kedua tahun 2000. Pemerintah dalam hal buat

melaksanakan amanah yang sudah diamanatkan melalui TAP MPR

tersebut di atas, terbentuklah Undang- Undang No. 39 tahun 1999

wacana Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 sudah

disahkan Undang- Undang No. 39 tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia

yg mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak

Asasi Manusia.

Pertama, definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan

menjadi setiap perbuatan seorang atau grup orang termasuk aparat

negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara

melawan aturan mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau
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mencabut Hak Asasi Manusia seorang atau gerombolan orang yang

dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak menerima atau pada

khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian aturan yg adil serta

sahih, sesuai mekanisme hukum yg berlaku (pasal 1 ayat 6).

kedua, hak buat hidup, hak buat tidak dipaksa, hak kebebasan

langsung, pikiran serta hati nurani, hak beragama, hak buat tidak

diperbudak, hak buat diakui sebagai langsung dan persamaan buat tidak

dituntut atas dasar hukum yg berlaku surut dapat pada kecualikan

dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yg digolongkan

ke dalam kejahatan terhadap humanisme.

Ketiga, dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak

untuk memakai semua upaya hukum nasional dan lembaga internasional

atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang di jamin oleh aturan

Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi

Manusia menjadi hukum nasional.

Keempat, di pada Pasal 104 diatur wacana pengadilan Hak Asasi

Manusia menjadi berikut : buat mengadili pelanggaran Hak Asasi

Manusia yg berat di bentuk pengadilan pada ayat (1) di bentuk dengan

Undang- Undang pada jangka waktu paling usang 4 tahun sebelum

terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi mana dimaksudkan

dalam ayat (dua) pada adili sang pengadilan yg berwenang.

Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang No. 39 tahun 1999

perihal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yg berwenang mengadili

pelanggaran Hak Asasi Manusia yg berat ialah pengadilan Hak Asasi
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Manusia. pada tanggal 8 Oktober 1999 ditetapkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1999 tentang pengadilan

Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran

Hak Asasi Manusia yang berat. namun Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia

yang dievaluasi tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh dewan

perwakilan rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang dan oleh

sebab itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tadi dicabut.

pada tanggal 23 November 2000 di menetapkan Undang-Undang

No. 26 Tahun 2000 wacana Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi

pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia

bertugas merampungkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

berat pada hal ini artinya kejahatan genosida yaitu penghancuran atau

pemusnahan seluruh atau sebagian gerombolan bangsa, ras, grup etnis,

grup agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota

gerombolan . menyebabkan penderitaan fisik dan mental yg berat

terhadap anggota-anggota kelompok.membentuk syarat kehidupan yg

bertujuan mengakibatkan gerombolan tadi hancur.Memaksakan

tindakan- tindakan yg bertujuan mengenai kelahiran pada kelompok tadi.

Memindahkan secara paksa anak-anak berasal grup eksklusif ke grup

lain.

Kejahatan terhadap humanisme yaitu perbuatan yg dilaksanakan

menjadi bagian berasal serangan yang meluas ataupun sistematik yang

diketahuinya bahwa akibat agresi itu ditujukan secara langsung
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terhadap penduduk sipil, berupa penghilangan nyawa, pemusnahan,

pembudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,

perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-

wenang, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran

secara paksa, pemaksaan kehamilan, sterilisasi paksa, atau bentuk-

bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap

kelompok tertentu atau serikat yg didasari persamaan paham politik, ras,

kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin juga alasan lain yg telah

diakui secara Universal menjadi hal yang dilarang oleh aturan

internasional, penghilangan orang secara paksa kejahatan apartheid.

III. PENUTUP

kesimpulan

1. Penerapan aturan pada pelanggaran Hak Asasi Manusia

pada Indonesia ini berpedoman di Undang- Undang No. 26 Tahun 2000

wacana pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana pada Undang-undang

tersebut dianggap ihwal pengadilan ad hoc yg digunakan buat mengadili

para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia.

2. Forum yang mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia

adalah pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia, yg tidak beda dengan

pengadilan biasa, khususnya pengadilan pidana. karena pada

hakekatnya pengadilan pidana juga mengadili pelanggaran Hak Asasi

Manusia yg bersifat spesial ialah bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia

berkaitan dengan kesepakatan internasional.
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3. Buat menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia

yang terjadi pada wilayah Indonesia yaitu melalui pengadilan Ad Hoc

apabila ketika terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebelum

Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 ihwal pengadilan Hak Asasi

Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut

selesainya Undang-Undang ini maka diselesaikan melalui pengadilan

Hak Asasi Manusia serta jika terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia

tadi sebelum Undang-undang ini dapat juga diselesaikan melalui cara

lain penyelesaian yaitu melalui Komisi Kebenaran serta Rekonsiliasi

yang ditetapkan oleh Undang- Undang.

4. Hak Asasi Manusia dari prinsip Islam tidak dapat terlepas

asal Al Qur’an dan Alaihi Salam Sunnah karena asal kedua asal tersebut

sebagai suatu kaidah-kaidah petunjuk serta bimbingan bagi seluruh

umat manusia.

Saran

1. Meskipun perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia selalu

saja mengundang suatu perdebatan, namun lepas asal kontroversi yg

akan timbul dikemudian hari, proses terhadap peradilan Hak Asasi

Manusia harus permanen berjalan dengan objektif dan fair. Hal ini

tentunya menggunakan terjadinya apabila didukung oleh peraturan

perundang-undangan yg berkaitan menggunakan pertarungan yang

dihadapi pada hal ini pemerintah perlu berbuat suatu instrumen

perundang-undangan yg bisa berlaku surut (rekroaktif) dalam Undang-

Undang pengadilan Hak Asasi Manusia.
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2. Di era reformasi sekarang ini, pelanggaran Hak Asasi

Manusia seperti apapun bentuknya, harus bisa diproses melalui

peradilan, maka perlu juga untuk sarana yang akan mendukung duduk

perkara penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini sudah dilakukan

pemerintah menggunakan pembentukan komnas HAM.

3. Berkaitan menggunakan masalah pelanggaran Hak Asasi

Manusia pada NKRI, jika proses upaya penyelesaian melalui pengadilan

dapat berjalan menggunakan fair, maka akan menjadi tonggak sejarah

usaha yang akan Hak Asasi Manusia bagi bangsa dan negara Indonesia.

oleh sebab itu, diperlukan kualitas para aparat penegak aturan yang tahu

nilai-nilai yg berkenaan menggunakan Hak Asasi Manusia.

4. Hak Asasi Manusia dalam islam adalah pemberian dari

Allah SWT, yang melekat dengan fitnah kemanusiaannya, oleh sebab itu

manusia harus senantiasa konsisten terhadap syariat kepercayaan atau

aturan panduan menjadi falsafah hidupnya, yaitu Al Qur’an serta Hadist.
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ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada dua pembahasan, pertama, menganalisis

pengaturan asuransi kecelakaan bagi kendaraan bermotor roda dua

sebagai moda transportasi umum berbasis online ditinjau dari UU

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua,

menganalisis mekanisme pemenuhan asuransi atas kerugian yang

timbul dari kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai moda

transportasi umum berbasis online. Penelitian ini merupakan jenis

penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama,

produk asuransi sosial PT. Jasa Raharja tidak dapat melindungi

masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai

sarana angkutan umum, karena kendaraan bermotor roda dua tidak

termasuk kendaraan bermotor umum menurut UU LLAJ. Namun,

penyedia jasa transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor

roda dua sebagai sarana angkutannya, dapat bermitra dengan

perusahaan asuransi swasta, atau menyediakan sistem asuransi sendiri.

Kedua, apabila asuransi tidak diberikan, maka penyedia jasa transportasi

umum (online) dapat dikategorikan wanprestasi berdasarkan syarat dan

ketentuan yang telah dibuatnya. Perlu perbaikan terhadap UU LLAJ

mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, berkaitan dengan

mailto:krisnaajiwahyup09@gmail.com
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pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum maupun perusahaan

penyedia aplikasi yang berbasis teknologi.

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan

prasarana, didukung tata laksana dan sumber daya manusia yang

membentuk jaringan pelayanan fungsi sebagai penggerak, pendorong,

dan penunjang pembangunan1. Keberhasilan pembangunan sangat

bergantung pada sektor transportasi, yang berfungsi sebagai lokomotif

ekonomi. Diperlukan pengaturan bagi sarana transportasi agar dalam

pengoperasiannya sesuai dengan peraturan perundangundangan di

Indonesia. Tujuan dari pengaturan sektor transportasi jalan ini adalah

menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan

diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien

dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika perekonomian2.

Belum adanya kejelasan siapa pihak yang menanggung kerugian

ekonomi dari kecelakaan lalu lintas jalan menjadi permasalahan

tersendiri dalam sektor transportasi pada saat ini. Sebagian besar beban

perawatan jangka panjang pasti jatuh pada keluarga dari korban

kecelakaan, dan korban juga dapat kehilangan pekerjaannya. Tidak

jarang, keluarga korban kecelakaan akan kehilangan sumber pendapatan

ketika sumber pencaharian utamanya meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas jalan merupakan bentuk eksternalitas

negatif yang mengakibatkan korban meninggal, terluka, atau mengalami

kerugian material. Ojek sepeda motor telah menjadi alternatif angkutan
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bagi sebagian masyarakat karena fleksibel, bisa menjangkau tempat

yang tidak dapat dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus, atau

jenis angkutan umum beroda empat lain serta memiliki harga yang

terjangkau untuk semua kalangan. Secara de facto, keberadaan ojek

sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam

memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai

angkutan alternatif, namun secara de jure, keberadaan ojek sepeda

motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas. Hal ini karena secara

normatif penggunaan sepeda motor sebagai transportasi umum tidak

memiliki landasan hukum, utamanya pengaturan mengenai asuransi

kecelakaan yang ditimbulkan oleh ojek sepeda motor3.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat angka

kecelakaan lalu lintas darat cenderung lebih rendah pada saat dua tahun

pertama masa pandemi Covid-19, dibandingkan dengan masa

prapandemi. Kendati demikian, terdapat kenaikan angka kecelakaan

yang terjadi selama dua tahun tersebut atau dari 2020 ke 2021. Direktur

Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Kemenhub Danto Restyawan mencatat bahwa angka kecelakaan maupun

fatalitas di lalu lintas darat sama-sama meningkat dalam dua tahun

terakhir. Pada 2020, angka kecelakaan pada lalu lintas darat tercatat

sebanyak 100.028 kecelakaan dengan jumlah fatalitas atau korban

meninggal dunia mencapai sekitar 23.000 korban jiwa. Bahwa sepeda

motor efisien sebagai alat transportasi, akan tetapi juga memiliki resiko

kecelakaan tinggi, bahkan 73% kecelakaan melibatkan sepeda motor”.

Kemudian yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas mayoritas

kalangan usia produktif dan potensial. Data 2017 menunjukkan,
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sebanyak 13.441 korban kecelakaan sepeda motor berusia di umur 20

hingga 29 tahun4.

Pemerintah semestinya memiliki andil untuk mengatur

pembebanan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor agar

mengasuransikan tanggung jawab hukum atas kelalaian atau kesalahan

pengemudi terhadap kecelakaan yang menyebabkan korban kecelakaan

lalu lintas jalan5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah mengamanatkan

pengembangan program asuransi kecelakaan jalan dan pembentukan

perusahaan asuransi kecelakaan jalan. Pasal 239 ayat (1) UU LLAJ

menyatakan bahwa pemerintah mengembangkan program asuransi

kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. UU LLAJ pada dasarnya sudah

mengatur tanggung jawab hukum dari pengemudi yang melakukan

kelalaian atau kesalahan, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa, luka-

luka, atau kerugian ekonomi yang diderita korban kecelakaan lalu lintas

jalan. Wujud tanggung jawab hukum dari penyebab adalah memberikan

kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan6. Akan tetapi, UU

LLAJ ternyata masih belum dapat mengakomodasi perkembangan,

permasalahan, dan kebutuhan hokum yang ada di masyarakat. Hal ini

dapat dilihat bahwa UU LLAJ belum mengatur sepeda motor baik roda 2

dan roda 3 sebagai salah satu moda transportasi umum. Faktanya sistem

transportasi umum roda 2 dan 3 telah digunakan oleh masyarakat

umum sejak lama

sebagai salah satu moda transportasi umum7.

Legalisasi sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi

umum tidak hanya bertujuan untuk menjamin keselamatan penumpang,

namun juga pengemudinya. Keselamatan kendaaran roda dua sangat
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penting, karena seperti yang kita tahu bersama, sepeda motor

mendominasi lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Pada tahun

2016 jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia sebanyak 104,8 juta

atau jika dibandingkan, jumlahnya enam kali lebih banyak daripada

jumlah mobil yang hanya sebanyak 14,4 juta8.

Akibatnya, mayoritas kecelakaan lalu lintas di Indonesia

melibatkan sepeda motor. Pada 2017 dari lebih 40.000 kasus kecelakaan

lalu lintas, terdapat sekitar 32.000 kasus kecelakaan yang melibatkan

sepeda motor9. oleh karena itu, sebagai upaya antisipatif terhadap

dampaknya, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai sepeda motor,

khususnya berkaitan dengan penjaminan keselamatan dan asuransi

penumpang ojek online. Asuransi kecelakaan jalan memiliki peran

penting dalam menurunkan klaim asuransi yang diakibatkan oleh

kecelakaan kendaraan yang meninggal dunia maupun yang terluka.

Sebelum adanya UU LLAJ, pemerintah telah menyelenggarakan dana

pertanggungan wajib bagi kecelakaan penumpang dan angkutan jalan,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964

tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Pertanggungan wajib tersebut dilakukan dengan mengganti kerugian

penumpang angkutan umum yang menjadi korban kecelakaan diluar

kesalahannya, yang dalam hal ini adalah penumpang angkutan jalan.

Pasal 137 ayat (2) UU LLAJ jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan

bahwa pengangkutan orang dan barang dapat dilakukan dengan

menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil

penumpang, mobil barang dan mobil bus. Akan tetapi dalam bab yang

sama bagian ketiga, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum
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menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum. Meski

keberadaan ojek online sepeda motor dibutuhkan masyarakat, sebagai

salah satu pelayanan angkutan orang, tetapi sepeda motor tidak diatur

untuk beroperasi sebagai angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum10.

Pada dasarnya angkutan umum dibedakan menjadi 2 yaitu

angkutan umum paratransit dan angkutan umum masstransit11.

Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki

rute dan jadwal tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan

angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute

dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas. Sedangkan

sepeda motor sebenarnya termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan

pribadi, namun sepeda motor banyak dijumpai di Indonesia digunakan

sebagai kendaraan umum untuk mengangkut orang dan barang serta

memungut biaya yang telah disepakati12.

Tidak adanya pengaturan khusus mengenai ojek sepeda motor

dalam UU LLAJ maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun

2014 tentang Angkutan Jalan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum yang dimaksud terkait kedudukan ojek sepeda

motor sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. UU

LLAJ mengatur kendaraan bermotor umum dalam Pasal 1 angka 10,

bahwa “kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut

bayaran”. Unsur-unsur kendaraan bermotor umum dapat ditarik dari

pengertian tersebut, yaitu: (1) setiap kendaraan; (2) digunakan untuk

angkutan barang dan/atau orang; (3) dipungut bayaran.



— 324 —

Unsur-unsur tersebut apabila dibandingkan dengan pengertian

ojek sepeda motor dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor

umum. Namun ojek sepeda motor tidak diatur dalam bagian angkutan

orang dengan kendaraan bermotor umum. Masalah pengaturan ojek

motor yaitu tidak diaturnya legalitas sepeda motor sebagai kendaraan

bermotor umum. Berdasarkan UU LLAJ dan PP No. 74 Tahun 2014

tentang Angkutan Jalan, sepeda motor tidak termasuk dalam kriteria

kendaraan yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor umum.

Padahal pengemudi atau perusahaan penyedia ojek sepeda motor

harus bertanggungjawab atas hak-hak konsumen. Tanggung jawab ini

sangat diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak

konsumen dalam penyelenggaraan pengangkutan. Misalnya,

mengakibatkan tidak selamatnya barang atau orang yang diangkut

sampai tempat tujuan. Pengguna jasa ojek sepeda motor pada dasarnya

dapat disebut sebagai konsumen, karena dalam Pasal 1 angka 2

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(UU PK) menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan 13.

Konsumen wajib dilindungi secara hukum, termasuk juga

penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami

kerugian terhadap penyelenggaraan jasa angkutan umum kendaraan

bermotor. Salah satu kerugian yang kemungkinan dialami penumpang

atau pengguna jasa ojek sepeda motor adalah terjadinya kecelakaan

yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi. Perlindungan terhadap
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hak-hak konsumen ini diperlukan agar pelaku usaha tidak bertindak

sewenang-wenang dan selalu merugikan konsumen14.

PEMBATASANMASALAH

Pembatasan masalah guna menganalisis mengenai Asuransi

Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi

Umum Berbasis Online Di Kota Surakarta dirasa perlu bagi penulis agar

topik penelitian yang dilaksanakan tidak keluar dari judul penelitian.

oleh karena itu, penulis memberikan batasan antara lain:

1. Pembatasan terhadap UU No.22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Ankutan Jalan terutama di pasal-pasal yang menyangkut

mengenai Asuransi kecelakaan lalu lintas.

2. Pembatasan terhadap sampel yang terdiri dari anggota

struktural JASAHARAJA, anggota struktural perusahaan ojek online,

masyarakat yang berprofesi sebagai driver ojek online roda dua yang

pernah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, serta masyarakat yang

memiliki pengalaman kecelakaan lalu lintas dengan mengendarai ojek

online.

3. Pembatasan terhadap lokasi penelitian, yaitu hanya di

daerah Surakarta. Daerah Surakarta dipilih karena din Bagaimana ilai

memiliki banyak perusahaan ojek online yang memiliki ratusan mitra.

RUMUSANMASALAH

4. pengaturan asuransi kecelakaan bagi kendaraan roda

dua sebagai moda transportasi umum berbasis online ditinjau dari UU

No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota

Surakarta?
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5. Bagaimana mekanisme pemenuhan asuransi atas

kerugian yang timbul dari kecelakaan kendaraan bermotor roda dua

sebagaimoda transportasi umum berbasis online di kota Surakarta?

TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asuransi

kecelakaan kendaraan roda dua sebagai sebagai moda transportasi

umum online yang ditinjau dari UUNo. 22Tahun2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta untuk menganalisis mekanisme

pemenuhan asuransi atas kerugian yang timbul dari kecelakaan

kendaraan bermotor roda dua sebagai moda transportasi umum berbasis

online di daerah Surakarta.

MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap dengan adanya Penelitian ini, kita sebagai

masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai driver ojek online dapat

memahami asuransi kecelakaan roda dua dengan mengerti bagaimana

mekanisme dari pemenuhan asuransi atas kerugian yang timbul dari

kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai moda transportasi

umum berbasis online.

II. PEMBAHASAN

TINJAUAN PUSTAKA / LANDASANTEORI

Pengertian Asuransi Menurut Pasal 246 KUHD menyebutkan

bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana
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penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh

premi, untukmemberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan,

kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang

mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Pengertian kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terencana

dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek,

bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cidera atau kemungkinan

akibat lainnya (Sumber: Heinrich, Petersen, dan Roos, 1980). Menurut

(AS/NZS 4801: 2001) kecelakaan adalah semua kejadian yang tidak

direncanakan yang menyebabkan atau berpotensial menyebabkan

cidera, kesakitan, kerusakan atau kerugian lainnya (Sumber: Standar

AS/NZS 4801: 2001). Kecelakaan menurut Peraturan Menteri Tenaga

Kerja No. 03/Men/98 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan

tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau

harta benda. Sementara menurut OHSAS 18001:2007 Kecelakaan

didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan

yang dapat menyebabkan cidera atau kesakitan (tergantung dari

keparahannya) kejadian kematian atau kejadian yang dapat

menyebabkan kematian. Pengertian ini juga digunakan untuk kejadian

yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau yang berpontensi

menyebabkan merusak lingkungan. (Sumber: Standar OHSAS

18001:2007).

Pengertian kendaraan bermotor roda dua menurut Portal Hukum

dan Peraturan Indonesia Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan

beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
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lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pengertian transportasi menurut beberapa ahli adalah sebagai

berikut:

6. Menurut Morlok (1978), transportasi didefinisikan

sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu

tempat ketempat lain.

7. Menurut Bowersox (1981), transportasi adalah

perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain,

dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Dan secara

umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (barang

dan/atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau

tanpa sarana.

8. Menurut Steenbrink (1974), transportasi adalah

perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau

kendaraan dari dan ke tempat- tempat yang terpisah secara geografis.

9. Menurut Papacostas (1987), transportasi didefinisikan

sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan

sistem control yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah

dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu

untuk mendukung aktivitas manusia.

Pengertian Transportasi umum Integrasi moda transportasi

umum merupakan salah satu bentuk manajemen sistem transportasi

umum yang mengkombinasikan dua atau lebih moda transportasi umum

guna mewujudkan pelayanan transportasi umum yang optimal. Dalam

Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) disebutkan bahwa integrasi

transportasi umum merupakan sasaran utama pengembangan sistem
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transportasi nasional yang ditujukan untuk memberikan jaminan

keselamatan dan keamanan transportasi, keteraturan, kelancaran,

kecepatan, kemudahan pencapaian, ketepatan waktu, kenyamanan,

ketertiban, keterjangkauan tarif, dan tingkat polusi yang rendah dalam

satu kesatuan jaringan transportasi publik tanpa terlalu membebani

masyarakat namun tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan

optimal (Transmedia, 2012). Optimal dalam hal ini mengandung

pengertian bahwa kapasitas pelayanan moda yang tersedia seimbang

dengan permintaan kebutuhan perjalanan masyarakat sehingga mampu

memberikan pelayanan yang maksimal pada masa sibuk namun tidak

terlalu banyak moda yang menganggur pada masa sepi (Warpani, 2002).

Pengertian online Menurut Suryawati (2011: 46), media online

atau media baru merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya

menggunakan perangkat internet. Sedangkan intenet sendiri adalah

sebuah jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini

tersedia secara terus menerus sebagai pesan-pesan elektronik, termasuk

e-mail, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar individu atau

komputer (Severin dan Tankard, 2011:6).

Menurut Romeltea, menjabarkan definisi media online sebagai

berikut:

1. Pengertian UmumMedia Online

Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau

format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks,

foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga

bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secaraonline.

2. Pengertian Khusus Media Online
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Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan

pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media singkatan

dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa

mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.

Pengertian media online secara khusus adalah media yang menyajikan

karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara online. Asep Syamsul M.

Romli dalam buku Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online

(Nuansa, Bandung, 2012) mengartikan media online sebagai berikut,

“Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web

(website) internet”. Masih menurut Romli dalam buku tersebut, media

online adalahmediamassa ”generasi ketiga” setelah media cetak (printed

media) –koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (electronic

media) –radio, televisi, dan film/video. Media Online merupakan produk

jurnalistik online. Jurnalistik online –disebut juga cyber journalism

didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang

diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Secara teknis atau

“fisik”, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan

multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online

adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio online, TV online,

dan email.

METODE PENELITIAN

10. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah daerah Surakarta. Daerah

Surakarta dipilih karena dinilai oleh penulis memiliki banyak

perusahaan ojek online dan memiliki ratusan mitra.
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11. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-sosiologis.

Dimana penelitian normatif itu merupakan suatu penelitian yang

meletakkan hukum sebagai bangunan asas-asas, norma, kaidah dari

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta

doktrin (ajaran)15. Dan penelitian sosiologis adalah kegiatan

pengumpulan data yang dapat membantu kita menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang berbagai aspek kemasyarakatan dan karenanya

memungkinkan kita memahami masyarakat16. Pendekatan penelitian ini

mengkaji persepsi suatu aturan perundang-undangan yang telah

ditetapkan dengan realita keadaan sosial di masyarakat yang

bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

12. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penilis ini bersifat deskriptif

analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data sedetail

mungkin tentang suatu fenomena keadaan sosial masyarakat yang

berkaitan dengan sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku.
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13. Sample

1. Anggota Struktural JASAHARAJA

2. Anggota Struktural Perusahaan Ojek Online

3. Driver Ojek Online roda dua yang telah mengalami

kecelakaan lalu lintas

4. Masyarakat yang memiliki pengalaman kecelakaan

lalu lintas dengan mengendarai ojek online

5. Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah

dengan cara Purposive Sampling yaitu sebuah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu yang dikehendaki oleh penulis. Alasan

penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara

Purposive Sampling karena penulis menghendaki seluruh komponen

yang terlibat dalam penelitian mengutarakan pandangannya terhadap

sebuah fenomena yang sedang terjadi

6. Bahan Materi Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan sekunder. Adapun data primer adalah data-data yang diperoleh dari

data langsung di lapangan yang dalam hal ini adalah wawancara ataupun

pengamatan secara langsung17. Sedangkan data sekunder adalah data

yang diperoleh dari literatur kepustakaan, contohnya: peraturan

perundang-undangan, jurnal, riset, dan atau buku bacaan lainya yang

sesuai dengan judul penelitian. 18
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7. Sumber Data

a. Sumber Data Primer :

1. Wawancara dengan beberapa narasumber yang

merupakan sampel dari penelitian

b. Sumber Data sekunder :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang,

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen,

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964

tentang Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan,

5. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011

tentang BadanPenyelenggara Jaminan

Sosial,

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

c. Sumber data tersier:

1. Kamus hukum serta petunjuk lain yang

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
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8. Cara Mengumpulkan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode preskriptif-kualitatif.

Serta penulis juga melakukan penilitian lapangan, diamana penulis juga

melakukan wawancara kepada para pihak yang telah dipilih sebelumnya

sesuai dengan penelitian.

9. Jalannya Penelitian

Jalannya penelitian akan dimulai dari tahap Persiapan,

Pelaksanaan, Penyelesaian. Pada tahap Persiapan, penulis melakukan

pengamatan terhadap hal-hal yang akan diteliti sebagai bahan penulisan

serta membuat kerangka penulisan sebagai dasar berlanjutnya

penelitian. Pada tahap Pelaksanaan, penulis melakukan wawancara

terhadap pihak- pihak terkait seperti anggota Struktural JAMSOSTEK,

anggota Struktural Perusahaan Ojek Online, Driver Ojek Online roda dua

yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas serta Masyarakat yang

memiliki pengalaman kecelakaan lalu lintas dengan mengendarai ojek

online. Dan pada tahap Penyelesaian, penulis mengumpulkan semua

sumber data yang telah dilakukan dari awal sampai akihir sebagai dasar

atau bahan dari penulisan skrispi sebagai syarat kelulusan dan

mendapatkan ijazah S1 serta gelar Sarjana Hukum.

Metode Analisis
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Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

Kualitatif-Analisis, dimana metode ini menggunakan tahap wawancara

dan juga observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, bagaimana

dan mengapa. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dalam

bentuk berupa teks atau narasi juga dari data-data yang sudah terkumpul

diolah bersama dengan literatur yang sudah ada, didapat dari jurnal, riset

peraturan perundang-undangan ataupun sumber-sumber bacaan lainnya.

Jadi dalam metode ini menggunakan teknik analisis terhadap olahan dari

data-data yang telah dikumpulkan berupa wawancara, pengamatan dan

literatur yang sudah ada.

JADWAL PENELITIAN

Pembuatan proposal
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wawancara narasumber dan hasil kajian dari peraturan perundang-

undangan yang sesuai dengan judul atau tema skripsi dari penulis.
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A. LAMPIRAN

a. Quisioner
Daftar pertanyaan dibagi menjadi empat sesuai dengan sampel

yang telah disebutkan sebelumnya.

1. Quisioner anggota Struktural JASARAHARJA
- Data diri (nama, pangkat/jabatan)
- Data kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2019-2021
- Pendapat narasumber mengenai ojek online yang kiaan

hari makin menjamur
- Pendapat nasasumber terkait dengan asuransi kecelakaan

lalu lintas yang dialami oleh driver ojek online

2. Quisioner anggota Struktural Perusahaan Ojek Online
- Data diri (nama, pangkat/jabatan)
- Data jumlah mitra dari perusahaan ojek online
- Data banyaknya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh

ojek online dari tahun 2019-2021
- Asuransi seperti apa yang dapat di klaim oleh driver ojek

online jika mengalami kecelakaan lalu lintas

3. Quisioner driver ojek online yang mengalami kecelakaan
lalu lintas

- Data diri (nama)
- Merupakan mitra ojek online di perusahaanmana.
- Berapa tahun menjadi driver ojek online
- Kronologi Kecelakaan lalu lintas yang dialami driver ojek

online
- Apakah driver ojek online tersebut
mendapatkan asuransi dari perusahaan ojek online?
- Jika iya, berapa banyak? Apakah itu cukup? Jikatidak,

mengapa?
- Apakah driver ojek online tersebut mendapatkan asuransi

dari JASAHARARJA?
- Jika iya, berapa banyak? Apakah itu cukup? Jika tidak,

mengapa?
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4. Quisioner masyarakat yang memiliki
pengalaman kecelakaan lalu lintas dengan mengendarai ojek

online
- Data diri (nama)
- Kronologi kecelakaan lalu lintas yang dialami

narasumber
- Apakah narasumber mendapatkanasuransi
dari perusahaan ojek online yang di pesan?
- Jika iya, berapa banyak? Apakah itu cukup? Jika tidak,

mengapa?
- Apakah narasumber mendapatkanasuransi
dari JASAHARARJA?
- Jika iya, berapa banyak? Apakah itu cukup? Jika tidak,

mengapa?
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Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana
Abortus Provocatus Menurut UU Nomor

36 Tahun 2009

~oleh: Gresya v. Klau
vincentiagresya@gmail.com

ABSTRAK

Istilah Abortus Provocatus adalah salah satu jenis aborsi yang

caranya paling sering digunakan untuk mengakhiri suatu kehamilan

yang tidak direncanakan, meskipun termasuk cara yang berbahaya dan

beresiko tinggi. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris.

Penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum digunakan

dalam penelitian adalah Bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan studi pustaka. Jenis analisis yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Adapun

hasil penelitian ini yaitu aborsi dianggap sebagai tindak pidana oleh

sebagian besar warga masyarakat Indonesia karena di anggap melanggar

hak asasi manusia. Faktor yang terjadi untuk melakukan tindakan aborsi

diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor penyakit Herediter,

faktor psikologi dan faktor usia. Pengaturan tindakan aborsi terdapat

dalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi menegaskan bahwa melarang tindakan aborsi dan

dikenakan sanksi. Upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana

abortus provocatus telah diupayakan dengan merumuskan sanksi-sanksi
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untuk para pelaku dalam KUHP dan Undang-undang Kesehatan yang

berlaku.

Kata Kunci : Aborsi, Abortus Provocatus

I. PENDAHULUAN

Tidak semua kabar baik Indonesia terdapat beberapa prinsip yang

harus ada dalam negara hukum, salah satunya adalah perlindungan hak

asasi manusia. Setiap manusia sudah terlahir di dunia ini maupun yang

masih berupa janin di kandungannya sudah memiliki HAM (Hak Asasi

Manusia) diartikan sebagai hak untuk hidup. mengenai kehamilan

diharapkan kehadirannya oleh sebagian perempuan. Salah satu faktor

sebagian perempuan tidak menginginkan kehamilannya dikarenakan

kehamilan tersebut terjadi karena terjadinya pemerkosaan, Berdasarkan

Undang-undang kehamilan diluar nikah, kehamilan yang sudah terlanjur

pada waktu yang belum tepat. Upaya yang dilakukan seorang

perempuan salah satunya tidak menginginkan kehamilannya adalah

dengan cara aborsi No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

maksud dari pengertian HAM adalah hak yang telah melekat pada

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(Abortus Provocatus). Secara medis, pengertian aborsi adalah

penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari Rahim sebelum janin

tersebut dapat hidup di luar kandungan
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Aborsi (Abortus Provocatus), merupakan salah satu jenis aborsi

yang sering gunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak

direncanakan, meskipun cara tersebut sangat berbahaya dan beresiko

tinggi. Permasalahan tersebut sangatlah berbahaya bagi melakukan

aborsi dan dianggap melanggar hak asasi manusia dan melakukan

perbuatan tindak pidana. Dalam Hukum Positif Indonesia, sebagian

kasus tertentu dalam tindakan aborsi dapat dibenarkan apabila

merupakan Abortus Provocatus Therapeuticus. Dimana pengertian

Abortus Provocatus Therapeuticus adalah penghentian kehamilan dengan

petunjuk medis sebagai pertolongan pertama dalam menyelamatkan

nyawa ibu si janin, atau menghindari si ibu dari kerusakan fatal yang

dapat terjadi pada kesehatan/tubuhnya yang tak bisa dikembalikan

(irriversible) lagi. Perbuatan aborsi bukan lagi suatu hal yang harus

disembunyikan dan bukan lagi suatu pantangan untuk dibicarakan di

dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan aborsi sudah sering terjadi

di sekitar masyarakat sehingga menjadi hal yang sudah biasa terjadi dan

kejadian dapat terjadi dimana-mana serta bisa dilakukan berbagai

kalangan, khususnya pada kalangan remaja yang terlibat dalam

pergaulan bebas, yang disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya

adalah mudahnya para remaja dalam menjangkau media yang

bermuatan pornografi baik di internet, majalah, film porno serta

kurangnya pemantauan dari orang tua dan faktor fisik remaja yang

sedang mengalami masa pubertas, sehingga rasa penasaran dan keingin

tahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan. Bukan hanya di

kalangan remaja, aborsi juga banyak dilakukan oleh orang dewasa baik

suami istri atau bukan yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan

tidak menginginkan kehadiran calon bayi tersebut.
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TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan adalah hasil dari suatu kegiatan meninjau, pandangan

pendapat mengenai suatu hal setelah menyelidiki atau mempelajari.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang

artinya menurut hukum, secara hukum atau bantuan hukum. Jadi,

tinjauan yuridis dapat di artikan hasil dari kegiatan meninjau atau

pandangan maupun opini dari segi hukum Tindak pidana adalah suatu

perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan karena suatu aturan

hukum karena perbuatan tersebut bertentangan atau melawan hukum

yang dapat merugikan keperluan orang lain dan merugikan kepentingan

masyarakat dan diancam dengan hukuman. Abortus Provocatus adalah

salah satu dari jenis aborsi yang menggugurkan kandungan atau proses

pengakhiran nyawa sebelum janin tersebut diberi waktu untuk

bertumbuh yang dilakukan secara niat dan sengaja baik menggunakan

obat-obatan maupun alat.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian menggunakan Peran pemerintah sangat

penting dalam upaya pemberian hak kesehatan yuridis empiris, yaitu

suatu pemeriksaan hukum yang bertugas untuk melihat dan meneliti

bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Penelitian bersifat

deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan realitas objek yang

menggambarkan tentang suatu objektif yang diteliti. Sumber bahan

hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yakni

pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi

penelitian yang meliputi :
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a. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan. dilakukan maka akan dapat membahayakan jiwa si ibu.

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur buku, skripsi, internet.

medisinalis/artificalis/therapeuticus aborsi yang dilakukan dengan

diikuti indikasi medis. Indikasi medis adalah usaha yang dilakukan guna

menjamin keselamatan ibu. Dalam praktek di kemedisan, abortus

c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik

pengumpulan data provocatus medicinalis juga dapat dilakukan jika bayi

yang akan lahir diperhitungkan akan mengalami kecacatan dan

kesempatan hidupnya kecil.

Abortus provocatus criminalis

merupakan tindakan-tindakan secara dilakukan dalam penelitian

adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu cara dengan

melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan

membuat analisis bahan-bahan pustaka yang bertautan dengan

persoalan yang akan diteliti. Jenis analisis yang dapat diterapkan dalam

penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian

dengan kalimat - kalimat sehingga memecahkan masalah. ilegal atau

tidak.
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II. PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Abortus

Provocatus Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan

Istilah aborsi dikenal dalam berdasarkan medis tersebut maka

akan terjadinya aborsi sebagai akibat hubungan seksual yang terjadi di

luar nikah. Setiap kehamilan yang berkeinginan penghentian janin bayi

akan berdampak buruk pada perhitungan umur bayi dalam keadaan

tidak bernyawa atau bernyawa. Abortus Provocatus, merupakan salah

satu jenis aborsi yang caranya paling sering digunakan untuk

menghentikan kandungan yang tidak direncanakan, meskipun

merupakan cara yang paling beresiko tinggi. Sejauh ini, permasalahan

aborsi pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana oleh sebagian

besar warga masyarakat Indonesia karena di anggap melanggar hak

asasi manusia. Regulasi hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu

Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Kebijakan terkait aborsi

diatur dalam tiga ketentuan. Ketentuan tersebut yakni, Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dunia kedokteran yaitu

“menggugurkan kandungan”, dapat pula diartikan pengeluaran hasil

pembuahan (pertemuan antara sel telur dan sel sperma) sebelum janin

tersebut dapat berkembang diluar kandungan. Jenis Aborsi dalam

penelitian ini dikenal dengan abortus provocatus. Aborsi provocatus

merupakan proses pemutusan hidup janin sebelum diberi waktu untuk

bertumbuh. Jenis Aborsi terbagi menjadi dalam tiga, yaitu : Abortus

Provocatus Medicalismerupakan aborsi dilakukan para dokter atas dasar
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tim medis, hal ini dijelaskan jika kegiatan aborsi tidak segera. Peraturan

Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,

dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas petunjuk

Kedaruratan Medis dan pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan ,

Ketiga kebijakan memperbolehkan terjadinya abortus provocatus

medicinalis dengan perincian therapeutics. Dalam konteks hukum

pidana,adanya perbedaan antara perundang-undangan yang lama

tersebut menjelaskan

ketentuan yang sama terkait aborsi akibat KTD, yakni melarang

setiap bentuk tindakan aborsi, kecuali aborsi yang bertujuan untuk

(KUHP) dengan peraturan perundangundangan yang baru. Padahal

peraturan perundang-undangandisini berlaku asas “lex posteriori

derogate legi priori”. Asas ini berpendapat bahwa jika diundangkan

peraturan baru dengan tidak menanggalkan peraturan lama yang

mengelola materi yang sama dan keduanya saling berlawanan satu sama

lain, maka peraturan yang baru itu melampaui atau melumpuhkan

peraturan yang lama. menyelamatkan/mengobati ibu dengan

berdasarkan petunjuk medis dan atau pemerkosaan yang

mengakibatkan kehamilan atau abortus provocatus medicalis.

Peraturan mengenai Abortus Provocatus atau Aborsi Kriminalis

dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Jika dalam Pasal 299 dan 346 – 349 KUHP tidak ada

pengaturan mengenai masalah Aborsi Provocatus ( khususnya hukum

pidana ) hanya bersifat mengatur dan menjelaskan . Asas ini

menjelaskan bahwa Pasal 75-78 berlaku ketika akan dihadapkan pada

pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang Abortus Provocatus. Memuat
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Pasal 75 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

mengatur mengenai aborsi provokatus yang diperbolehkan di Indonesia,

yakni abortus provocatus atau indikasi medis atau medicinalis.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas terdapat perbedaan antara satu

sama lain. Terkait KUHP memuat larangan aborsi provokatus tanpa

kecuali, termasuk abortus provocatus medicinalis atau abortus

provocatus therapeutics. Tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan justru Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan yang memuat tentang abortus provocatus medicinalis

tetap dapat diberlakukan di Indonesia meskipun pada dasarnya aturan

berbeda dengan rumusan aborsi provokatus kriminalis menurut KUHP.

Dalam Pasal 75 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan tercantum dengan jelas Undang – Undang tersebut melarang

tindakan pengguguran kecuali untuk jenis Aborsi Provocatus

Therapeuticus ( aborsi bertujuan untuk menyelamatkan nyawa si ibu dan

atau janinnya). Di dalam dunia kedokteran tindakan Abortus Provocatus

Medicinalis boleh dilakukan apabila ibu dari janin tersebut terancam

dapat kehilangan nyawa dan juga boleh dilakukan jika anak yang akan

terlahir dipertimbangkan akan mengalami kecacatan berat dan adanya

petunjuk yang mengarah ke janin tidak mampu bertahan diluar

kandungan. Dalam Undang – Undang Kesehatan adanya pengaturan

mengenai pengguguran yang dilakukan oleh korban pemerkosaan yang

menunjukkan bahwa dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu.

Dalam Undang – Undang Kesehatan yang lama tidak dimuat dengan

spesifik mengenai tindakan pengguguran yang dilakukan oleh korban

pemerkosaan sehingga mengakibatkan munculnya berbagai perdebatan

di berbagai kalangan. Dengan adanya Undang – Undang Kesehatan yang

baru , hal tersebut tidak menjadi perdebatan mengenai kepastian
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hukumnya karena dalam Undang – Undang Kesehatan yang baru telah

memuat pasal yang mengatur secara khusus. Dalam Kitab Undang –

Undang Hukum Pidana terdapat larangan mengenai tindakan Aborsi

Provocatus tanpa kecuali, termasuk Abortus Provocatus Medicinalis atau

Abortus Provocatus Therapeutic. Beda halnya dalam Undang – Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat tentang perbolehan

terjadinya Abortus Provocatus Medicinalis dengan spesifikasi

Therapeutics. Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun

2009, dalam Pasal 75 memuat bahwa setiap manusia ditegaskan untuk

tidak melakukan tindakan aborsi namun dapat dikecualikan

berdasarkan petunjuk dari kedaruratan medis yang telah diketahui sejak

awal usia kandungan dan ketentuan ini diperjelas dengan adanya Pasal

77 yang memuat tentang pemerintah wajib untuk menjaga dan menahan

setiap wanita dari pengguguran sebagai halnya yang dimuat dalam Pasal

75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu , tidak aman , dan tidak

menanggung jawab serta berlawanan pada Norma Agama dan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan pidana mengenai abortus

provocatus terkait UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Abortus

Provocatus

Kalangan remaja pada umunya tersebut memang sangat

membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih, apalagi saat ini

pergaulan bebas remaja sudah sangat terbuka.Rasa penasaran yang

sangat tinggi membuat para remaja tidak sungkan untuk melakukan hal

yang sebenarnya dilarang oleh agama. oleh sebab itu,peranan orangtua

sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan perhatian,pengertian
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dan pemahaman dengan baik kepada remaja atau anaknya. Masa remaja

adalah waktu yang dimana seseorang mengalami kesulitan untuk

mencari jati dirinya sendiri, dalam masa remaja sering kali merasa

dirinya labil dan susah untuk mengambil keputusan, hal tersebut

dinamakan dengan labilnya kehidupan para remaja. Menurut beberapa

penelitian, kasus kehamilan diluar nikah tahun ketahun semakin

meningkat sebanyak 29,8 % dan sebagian besar melakukan tindakan

aborsi untuk menggugurkan kandungannya.

menyatakan dengan tegas bahwa sebelummelakukan aborsi wajib

dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah kegiatan

yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan sudah berwenang.

Penjelasan Pasal 75 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009

tentangKesehatan mengatakan bahwa yang menjadi konselor adalah

dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang

mempunyai keinginan dan memiliki kemahiran untuk itu, yang telah

mempunyai sertifikat sebagai konselor yang telah melewati tahap

pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan penjelasan diatas betapa

pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan

sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2014, menjelaskan bahwa pada kehamilan yang tidak di inginkan

keberadaannya , aborsi yang dilakukan umunya adalah Abortus

Provocatus dengan beberapa alasan seperti, kehamilan dengan status di

luar nikah dan masalah beban ekonomi. Aborsi merupakan tindakan

berbahaya jika Pada umumnya, aborsi dilakukan di dalam dunia

kedokteran karena suatu alasan yang kuat, misalnya adanya indikasi

yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa pada ibu atau anak, atau
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terdapat penyakit yang dapat membahayakan nyawa pasien, sehingga

proses aborsi dilaksanakan untuk melindungi keselamatan sang ibu ,

namun sangat disesalkan hal tersebut

terkadang di salah gunakan oleh individu yang tidak bertanggung

jawab dengan melakukan aborsi karena kehidupan bermasyarakat yang

bebas di kalangan remaja. Selanjutnya, penyebab Dilakukan oleh tenaga

medis (dokter, bidan, perawat) yang terlatih dalam melakukan abortus

provocatus.

2).Pelaksanaannya harus dilakukan dengan peralatan kedokteran

yang layak dan terawat.

3) Dilakukan dalam kondisi yang sudah di pastikan peralatan

ataupun yang masuk kedalam vagina atau rahim harus dipastikan tidak

tercemar kuman atau bakteri.

4) Dilakukan tidak kurang dari 3 bulan (12 minggu) setelah

terakhir mendapat halangan bulanan seseorang melakukan abortus

antara lain, yaitu: (a) Belum berkeinginan mempunyai anak karena ragu

atau takut dapat menggangu pekerjaan , sekolah atau tanggung jawab

yang lain. (b)ekonomi yang tidak memadai untuk merawat anak. (c)

Tidak ingin membesarkan anak tanpa adanya sosok ayah. Di sisi lain

abortus dapat ditimbulkan karena masih tergolong muda (terutama

mereka yang Menurut Fatmawati (2007) Perilaku – perilaku yang

muncul pada wanita yang melakukan perilaku aborsi pranikah antara

lain : lebih menutup diri atau menjaga jarak dari lingkungan keluarga

dan bermasyarakat, mencari klinik aborsi, mencari obat untuk

menggugurkan janin, mengenakan baju atau busana yang ukurannya

lebih besar, meminum obat herbal yang dapat menyebab keguguran atau

jamu telat bulan, memakan nenas muda, minum obat ginekosid/cytotec.
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Menurut Sarlito mengandung dengan status di luar nikah),dapat

menjadi kejelekan keluarga, atau sudah mempunyai keturunan yang

banyak . Ada orang yang melakukan pengguguran kandungan karena

tidak paham apa yang akan mereka lakukan. Perasaan harus yang belum

dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan bayi

dalam kandungannya. Semua

argumen ini tidak berdasar. Sebaliknya, argumen ini hanya

memperlihatkan seberapa ketidakpedulian seorang wanita, yang hanya

mementingkan dirinya sendiri termasuk perasaan takut akan ketidak

kemampuan membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi. (2000)

Melakukan abortus provocatus penyebab yang menjerumuskan

seseorang melakukan tindakan aborsi, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam

kepribadian dan juga tingkah laku seseorang. Pelaku aborsi biasanya

merasa tidak yakin akan kesanggupannya dalam membesarkan anak

yang dikandungnya,sehingga memilih untuk melakukan tindakan aborsi.

1) Ketidak sanggupan dalam membiayai merupakan suatu

pertimbangan yang sangat sulit yang dirasakan oleh perempuan yang

bersangkutan, tetapi apabila itu menjadi langkah yang terakhir, yang

perlu diperhatikan adalah perencanaan secara fisik, mental dan

pengetahuan yang cukup tentang bagaimana abortus provocatus dapat

berlangsung secara aman apabila : 1) keluarga dikarenakan penghasilan

kepala keluarga yang tidak mendukung atau terbatas.
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2) Takut akan terjadinya PHK ( Putus Hubungan Kerja ) karena

sedang hamil.

Contoh : Pramugari.

3) Belum memiliki pekerjaan ( untuk remaja yang masih

melanjutkan pendidikan atau). Dimana kondisi ekonomi masyarakat

yang tergolong menengah kebawah dipandang dalam kalangan

masyarakat sebagai perbuatan tercela dan salah satu penyimpangan

sosial, jika tidak aborsi :

1) Putus sekolah atau kuliah. 2) Malu terhadap keluarga dan

lingkungan masyarakat. 3) Terputus atau terganggu karir dan masa

depan. Kehidupan bermasyarakat yang bebas di kalangan anak muda

mengakibatkan suatu biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup

kompleks. Karena terhimpit kemiskinan membuat mereka tidak

permasalahan yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah

meningkat drastis. Hal ini diakibatkan karena anak remaja belum

memahami arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat

rendah tentang kesehatan. memperdulikan persoalan lain dalam

kehidupan mereka yang bersifat sekunder, Kurangnya kecuali

kepentingan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan kurang

memperhatikan permasalahan dalam reproduksi. Kurangnya kesadaran

mengenai tentang usia subur juga mengakibatkan permasalahan lain

tanpa alat-alat yang dapat mencegah kehamilan. Kehamilan yang terjadi

kemudian tidak direncanakan oleh pasangan yang bersangkutan dan

mengusahakan untuk pemahaman tentang reproduksi dan alat

pencegah kehamilan maupun hilangnya jati diri akibat berprilaku bebas

seperti negara-negara barat tanpa pemahaman yang kuat. Hamil di luar



— 354 —

nikah dianggap suatu kejelekkan bagi wanita yang bersangkutan,

keluarganya maupun masyarakat pada

umumnya. Dampak adanya tekanan jiwa yang diderita wanita

hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil langkah

terakhir untuk melakukan pengguguran kandungan.

c. Faktor Penyakit Herediter

Penyakit Herediter adalah salah satu jenis kondisi atau penyakit

yang diturunkan secara genetik

dari digugurkan dengan alasan sudah tidak sanggup lagi

menanggung seandainya anggota mereka bertambah banyak.

b. Faktor Sosial ( khususnya untuk kehamilan pranikah ). Faktor

sosial berkaitan dengan kasus aborsi dimana orang tersebut

mengandung di luar nikah dan perbuatan tersebut orangtua kepada

keturunannya. Penyebab penyakit ini dikarenakan pemindahan atau

cacat dalam Gen atau struktur kromosan yang dapat turun menurun.

Faktor ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk melakukan aborsi

dikarenakan terekspos janin oleh substansi Teratogenik yang artinya

perkembangan tidak normal dari

sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio,

yang dimana ternyata hasil pemeriksaan kehamilan menyatakan bahwa

bayi yang berada di kandungan cacat secara fisik atau karena ingin

menolak kehadiran bayi dengan cacat bawaan.

d. Faktor Psikologi
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Ketidakberdayaan Pengaturan KUHP itu sendiri tidak terdapat

pasal-pasal yang mengizinkan seorang dokter melakukan abortus

provocatus atas indikasi medis, meskipun menyelamatkan demijiwa si

ibu, dalam praktek dokter yang melakukan tindakan abortus provocatus

tidak dihukum, apabila ia mempunyai alasan yang kuat dapat di terima

oleh hakim.

e. Faktor Usia

Dimana pelaku tindakan aborsi indikasi media dan trauma yang

menyebabkan disfungsi jiwa dengan ketentuan tertentu. Sebagaimana

Pasal 15 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa diperbolehkannya

melakukan abortus provocatus dengan alasan menyelamatkan demi jiwa

si ibu,atau janinnya.

Abortus provocatus ini ternyata dibenarkan secara hukum apabila

dipertimbangkan medis, dalam hal dokter dan tenaga medis/kesehatan

mempunyai wewenang untuk melakukan abortus provocatus dari

menyelamatkan demi jiwa si ibu atau janinanya dan semua ini atas

kehendak persetujuan atas ibu, suami dan keluarganya. merupakan

pasangan remaja yang masih belum tergolong dewasa atau juga belum

menyelesaikan pendidikan atau merasa terlalu muda atau tua untuk

mempunyai anak.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Banyak Khusus Kitab Undang-Undang Rp.1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah). Sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-undang

Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
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a. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan Pada Ibu Hamil

(Pasal 194) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar

rupiah).

b. Tindak Pidana Hukum Pidana terdapat larangan mengenai

tindakan Aborsi Provocatus. Adapun regulasi hukum yang mengatur

tentang aborsi, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi. Akan tetapi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan diperbolehkan terjadinya Abortus Provocatus.

Beberapa faktor p enyebab terjadinya tindak pidana abortus provocatus

yaitu ; Faktor ekonomi , faktor sosial , faktor sosial ,factor psikologis,

faktor usia. Upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan

yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien yang

Dalam Keadaan Gawat Darurat (Pasal 190). (1) Dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan abortus provocatus telah

diupayakan dengan merumuskan sanksi-sanksi untuk para pelaku

dalam KUHP dan Undang-undang Kesehatan yang berlaku. Supaya

pelaku tindak pidana aborsi dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Jika salah satu factor yang melatarbelakangi tindak

pidana aborsi ini adalah rasa malu terhadap lingkungan sekitar maka

peran keluarga serta lingkungan dapat lebih ditingkatkan untuk

menekan tindak pidana aborsi. Supaya setiap unsur yang terpenuhi dari

pasal yang dilanggar dapat dibuktikan dengan perbuatan pelaku tindak

pidana aborsi yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam
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menjatuhkan hukuman. Reproduksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 169).
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Penegakkan Hukum Perkawinan
terhadap Pengakuan Anak Khusus di

Indonesia

~oleh: Gilang Firmansyah

ABSTRAK

Dalam setiap peraturan di Indonesia, bersua perbedaan prestise &

hak yang melekat sela anak valid dan anak tidak valid. Walhasil, itu pasti

mempengaruhi afiliasi sela anak-anak dan orang tua mereka. Anak

haram hanya memiliki afiliasi perdata seraya ibunya. Agar anak luar

kawin mempunyai afiliasi kategoris seraya ayah biologisnya, maka

diperlukan suatu respons hukum berupa pengakuan ayah biologisnya.

Namun demikian, bersua ambiguitas hukum dalam peraturan yang

mendalangi tentang lembaga pengakuan anak sebagaimana tertuang

dalam KUHPerdata, “UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, &

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010” sebagai koreksi

tentang “Undang-Undang Perkawinan (UUP), dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI)” Akibat hukumnya merupakan: diskriminasi yang

bersumber dari ketidakadilan & kepastian hukum dalam pelaksanaan

pengakuan anak.

Kata kunci: pengakuan, Anak Luar Biasa, berbagai undang-undang.
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I. PENDAHULUAN

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang banyak

menimbulkan akibat hukum karena akan menimbulkan afiliasi

pewarisan, kekeluargaan, kepercayaan, dan lain-lain yang terkait seraya

munculnya subjek hukum baru ke dunia seraya segenap prestise &

kedudukannya di hadapan hukum. Seraya demikian, Kehadiran seorang

anak memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga.

Seorang anak, tanpa memandang lahir dari siapa pun dan sebab

apa pun, harus mendapat perlindungan hukum. Kenyataannya, secara

hukum, anak didiskriminasi dalam kedudukan & hak-hak yang

menyertainya. Disparitas berlaku sela anak valid & anak tidak valid. Hal

itu terjadi karena undang-undang membedakan akibat hukum dari

perkawinan yang valid dan perkawinan yang tidak valid / sekedar

afiliasi di luar perkawinan. Perkawinan merupakan “suatu perjanjian

khusus untuk persatuan tetap sela seorang pria dan seorang wanita yang

dibuat menurut hukum untuk pembentukan kehidupan perkawinan dan

keluarga”

Di Indonesia, determinasi yang mendalangi tentang afiliasi suami

istri & afiliasi orang tua seraya anak tertuang dalam “Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)” Satjipto

mendeklarasikan bahwasannya “Undang-Undang Perkawinan (UUP)

merupakan contoh menarik dari upaya untuk memperoleh kondisi

lajang normatif bagi seluruh negeri” Dalam Undang-Undang Perkawinan

(UUP) yang berjiwa religi, tidak diharapkan adanya pola hidup bersama

antar laki-laki. & wanita tanpa pernikahan yang valid. oleh karena itu,

anak yang dilahirkan diharapkan merupakan hasil perkawinan yang

valid menurut hukum. “Undang-Undang Perkawinan (UUP)” tidak
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mendalangi tentang pengakuan dan pengevalidan anak luar kawin

sehingga anak yang lahir di luar perkawinan untuk selama-lamanya

menjadi anak luar kawin. Seraya demikian, menurut Undang-Undang

Perkawinan (UUP), penggolongan anak hanya dibedakan menjadi anak

valid & anak tidak valid.

KHI sebagai pedoman dalam memutus perkara di pengadilan

agama, kemudian mengikuti determinasi undang-undang sebagaimana

diatur dalam “pasal 99 (a) & pasal 100”

Hal berbeda yang termasuk dalam undang-undang produk

kolonial yang masih berlaku di Indonesia merupakan KUHPerdata. Jiwa

& falsafah KUHPerdata didasarkan pada ideologi kemerdekaan. Seraya

ideologi kebebasan, termasuk afiliasi laki-laki & perempuan,

memungkinkan hidup bersama sela laki-laki & perempuan tanpa ikatan

perkawinan yang valid dan tanpa memperdulikan prestise anak-anak

yang lahir dari kehidupan tersebut. oleh karena itu, dalam KUHPerdata

diatur tentang lembaga pengakuan & pengevalidan anak luar kawin

sehingga anak yang lahir di luar perkawinan dapat ditetapkan sebagai

anak luar kawin, / bahkan anak valid.

Untuk menciptakan suatu afiliasi perdata sela anak luar kawin

seraya ayah biologisnya, perlu adanya pengakuan terlebih dahulu

menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang / dibuat seraya

putusan pengadilan. Pengenalan lisan tidak memiliki kekuatan apapun.

Dalam pengakuan anak luar nikah, bersua afiliasi yang relatif sela yang

mengakui dan yang diakui. Akibat hukum sela anak yang diakui oleh

ayah kandungnya yang mengakuinya mempunyai kedudukan yang sama

seraya anak yang valid. Bahkan anak yang lahir di luar nikah dapat

diakui sebagai anak yang valid. Hal ini terjadi ketika orang tua si anak
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kemudian menikah secara resmi. Merupakan suatu kenyataan bahwa

menurut KUH Perdata, afiliasi laki-laki & perempuan tanpa ikatan

perkawinan yang valid dibenarkan oleh hukum.

Dalam “Undang-Undang Perkawinan (UUP)”, kedudukan anak luar

perkawinan hanya diatur dalam determinasi “Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan (UUP) yang mendeklarasikan: anak yang lahir di

luar perkawinan hanya mempunyai afiliasi perdata seraya ibunya dan

keluarga ibunya” Undang-undang Perkawinan (UUP) hanya

membedakan anak valid dan tidak valid & tidak mendalangi lembaga

pengakuan & pengevalidan anak. oleh karena itu, apabila seorang anak

lahir di luar perkawinan, maka anak tersebut selamanya menjadi anak

haram.

Determinasi “Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP)

kemudian diubah seraya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/ 2010” yang mendeklarasikan: “Anak yang lahir di luar perkawinan

hanya mempunyai afiliasi perdata. seraya ibunya dan keluarga ibunya”.

Seharusnya berbunyi, “Seorang anak yang lahir di luar perkawinan

hanya mempunyai afiliasi perdata seraya ibunya dan keluarga ibunya

serta seraya laki-laki sebagai bapak yang dapat dibuktikan seraya ilmu

pengetahuan dan teknologi dan// alat bukti lain menurut hukum untuk

mempunyai afiliasi darah, termasuk afiliasi perdata seraya keluarga

bapaknya.”

Putusan MK tersebut menjadi perdebatan & akan dibuktikan

bahwa putusan ini sulit dilaksanakan dalam praktik karena putusan

tersebut bertentangan seraya berbagai sistem hukum lainnya, seperti

“hukum waris adat, Hukum Waris Islam, & Hukum Waris Indonesia”.
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Kode sipil. Jadi, tidak hanya terkait seraya substansi pro & kontra tetapi

juga dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013” bersua determinasi yang

mendalangi tentang pengakuan dan pengevalidan anak luar kawin. Anak

luar kawin yang dapat diakui menurut “Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, sedangkan

menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013” anak-anak yang dapat

diakui merupakan mereka yang lahir dari perkawinan orang

perseorangan ( pernikahan siri).

Proses pengakuan dalam kedua peraturan perundang-undangan

tersebut tidak melalui proses di pengadilan dan tidak ada kepastian

begitu saja. Namun, aturan tersebut secara khusus hanya berlaku dan

diterapkan bagi mereka yang beragama Kristen. “Bagi pemeluk agama

Islam tidak dapat dilaksanakan karena Islam tidak mengenal pengakuan

dan pengevalidan anak”. Satu-satunya cara untuk melindungi anak

haram hasil perkawinan sirri merupakan seraya mengajukan itsbat

nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan tidak selalu dapat dikabulkan

karena harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh “Undang-

Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”

Akibatnya, Pengadilan Agama tidak mengabulkan setiap permohonan

itsbat nikah. Dari uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan

merupakan: mengapa terjadi keragaman aturan dalam pengakuan anak

luar nikah di Indonesia yang menyebabkan disharmonisasi hukum.
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II. PEMBAHASAN

Setelah “Undang-Undang Perkawinan (UUP)” diterbitkan, maka

segala hal tentang perkawinan dan pelayanan terkait tunduk pada

determinasi “Undang-Undang Perkawinan (UUP). UU Perkawinan yang

diwujudkan dalam bentuk UUP” sesuai seraya tujuan undang-undang

tersebut, berupaya mengakomodir kepentingan masyarakat dalam

norma yang adil dan pasti Semua determinasi yang diatur dalam

“Undang-Undang Perkawinan (UUP)” & Peraturan Pelaksanaannya

“Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975” memberikan jaminan bahwa

determinasi tersebut telah menjadi efektif. Namun ada juga determinasi

yang belum diatur dalam “Undang-Undang Perkawinan (UUP) sudah

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) tetapi belum diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” Artinya, determinasi

belum efektif. Ia mendalangi kedudukan anak, hak dan kewajiban sela

orang tua dan anak, harta perkawinan, dan perwalian.

Untuk determinasi yang tidak efektif, sesuai seraya determinasi

“Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan (UUP)” dapat diterapkan undang-

undang lama seraya aturannya yang beragam, seperti: “Hukum Adat,

Hukum Islam, KUH Perdata Indonesia, dan lain sebagainya”. Fakta

pluralitas digunakan untuk “menggambarkan situasi di mana dua / lebih

sistem hukum berlaku berdampingan dalam bidang sosial, untuk

menjelaskan adanya dua / lebih sistem kontrol sosial yang berlaku di

masyarakat, / untuk menjelaskan situasi di mana dua / lebih sistem

hukum berinteraksi dalam suatu kehidupan sosial / suatu keadaan di

mana lebih dari satu sistem hukum bekerja berdampingan dalam

kegiatan dan afiliasi dalam masyarakat”
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Berdasarkan determinasi tersebut, berarti anak luar kawin masih

mengacu pada undang-undang yang lama karena tidak diatur dalam

“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan

pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan.” oleh karena itu, banyak

terjadi kasus anak haram seraya berbagai latar belakang. Dapat dilihat

pada kasus-kasus berikut di bawah ini:

sebuah. Anak haram sebagai akibat dari afiliasi perkawinan sela

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama “asli”

Indonesia dan beragama Islam.

b. “Anak haram hasil perkawinan agama (perkawinan

perseorangan/nikah siri) sela seorang laki-laki seraya seorang

perempuan yang sama-sama “pribumi” Indonesia dan beragama Islam”

c. Anak haram sebagai hasil dari afiliasi luar perkawinan sela

seorang pria & seorang wanita yang sama-sama “pribumi” Indonesia dan

Kristen / selain Muslim.

d. Anak haram yang menikah secara agama (menikah di gereja)

sela seorang pria & seorang wanita yang keduanya warga negara "asli"

Kristen / selain Islam.

e. Anak tidak valid sebagai hasil dari afiliasi perkawinan sela

seorang pria dan seorang wanita yang keduanya "keturunan Cina"

Indonesia / warga negara Indonesia keturunan Eropa.

Dari berbagai kasus tersebut, agar anak luar kawin mendapat

perlindungan hukum, maka harus dilakukan afiliasi perdata seraya ayah

kandungnya, seraya melakukan pengakuan dan pengevalidan anak. Perlu

dipahami bahwa dalam hukum negara, tidak ada perbedaan sela anak

haram hasil afiliasi suami istri seraya anak luar kawin hasil perkawinan
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agama “nikah sirri / kawin di gereja saja”. Mereka berdua masih

dianggap sebagai anak haram. Dapat ditunjukkan bahwa “dalam akta

kelahiran anak, baik dari afiliasi luar nikah maupun nikah sirri, hanya

mencantumkan nama ibu tanpa nama ayah biologis. Akibatnya, anak

tersebut, dalam hukum negara, merupakan anak haram”

Ketika akan dilakukan pengakuan / pengevalidan anak luar nikah,

seperti pada kelima kasus di atas, akan bertentangan seraya beberapa

instrumen terkait yang mendalangi kedudukan anak luar nikah serta

pengakuan dan pengevalidan anak luar nikah, sebagai berikut:

sebuah. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (UUP)”:

Berdasarkan determinasi “Undang-Undang Perkawinan (UUP)”,

tidak ada ruang bagi anak luar kawin untuk mengadakan afiliasi perdata

seraya ayah kandungnya. Sebagaimana dinyatakan dalam “Pasal 43 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) bahwa seorang anak yang lahir

di luar perkawinan hanya mempunyai afiliasi perdata seraya ibunya dan

keluarga ibunya” Selain itu, “Undang-Undang Perkawinan (UUP) tidak

mengenal pengakuan dan pengevalidan anak haram Akibatnya, anak-

anak yang lahir di luar nikah akan selamanya berprestise sebagai anak

haram”

Di sisi lain, sebenarnya tidak ada perlindungan tentang “calon”

anak luar kawin dalam “Undang-Undang Perkawinan (UUP)” dalam

bentuk lain, yaitu tentang perempuan yang hamil di luar nikah agar

dapat dikawinkan seraya laki-laki yang bukan laki-laki. ayah biologis

dari anak dalam kandungan wanita tersebut. Hal ini semata-mata untuk

“melindungi agar anak yang dilahirkan tetap menjadi anak yang valid.

Anak akan memiliki akta kelahiran seraya nama ibunya dan laki-laki
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yang menikah seraya ibunya. Artinya anak tersebut valid secara hukum.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP), ch . yang valid

“ merupakan anak yang lahir / akibat perkawinan yang valid. Seraya

demikian, ayah dari anak yang valid secara hukum tidak selalu ayah

biologisnya.

Setelah dikeluarkannya “Putusan Mahkamah Konstitusi No.

46/PUU-VIII/ 2010” anak luar kawin dapat mempunyai afiliasi perdata

seraya anak kandungnya. ayah seraya mengajukan ke pengadilan untuk

dibuktikan secara ilmiah seraya tes DNA. Seraya kata lain, harus melalui

proses pembuktian di persidangan. Akan tetapi, pada saat permohonan

dikabulkan, kedudukan anak luar kawin tersebut masih belum jelas

apakah ia sama seraya anak valid, /kah ia merupakan anak luar kawin

yang diakui. Kesimpulan Putusan MK tersebut sulit dilaksanakan dalam

praktik karena bertentangan seraya sistem hukum lainnya, seperti

hukum waris yang berlaku di Indonesia; hukum waris adat, hukum Islam,

dan hukumwaris KUHPerdata.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Jika mengacu pada determinasi Kompilasi Hukum Islam (KHI),

ada peluang untuk menciptakan afiliasi perdata seraya ayah kandung,

dalam bentuk itsbat nikah. Dalam itsbat nikah (pengevalidan

perkawinan), melalui permohonan ke Pengadilan Agama atas

perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama (nikah sirri). Cara

ini juga harus dilakukan melalui proses trial. Kemudian Kompilasi

Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan dalam bentuk terbatas

karena tidak semua permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan. Ketika

itsbat nikah dikabulkan, secara otomatis anak yang lahir dari

perkawinan siri merupakan anak yang valid”
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c. Menurut KUH Perdata Indonesia

“Dalam KUHPerdata, instrumen hukum berupa pengakuan dan

pengevalidan anak disediakan untuk melindungi anak-anak yang tidak

valid. Apabila pengakuan anak tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya

seraya persetujuan ibunya, maka kedudukan anak luar kawin tersebut

merupakan anak luar kawin yang diakui. Kalaupun kemudian orang

tuanya menikah secara resmi, otomatis anak haram yang diakui itu

berubah menjadi anak valid”

d. Berdasarkan “UU No. 23 Tahun 2006”

Menurut “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006”, anak luar

kawin dapat memperoleh pengakuan dan pengevalidan anak dalam

kondisi kategoris, khususnya bagi kelompok Kristen Indonesia. Dalam

undang-undang ini, anak luar kawin yang dapat diakui bukanlah anak

luar kawin dari perkawinan perseorangan. Seraya demikian, “Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 masih memberikan makna yang luas

dalam pengakuan anak luar kawin. Mirip seraya / diadopsinya lembaga

pengakuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia”

e. Berdasarkan “UU No. 24 Tahun 2013”

Menurut “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013”, anak luar

kawin hasil perkawinan beda agama (Kristen) dapat memperoleh

pengakuan dan pengevalidan anak dalam kondisi kategoris, khususnya

bagi golongan Kristen Indonesia. Dalam “Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006”, terjadi perubahan yang krusial tentang pengakuan anak

luar kawin yang semula “anak luar kawin” (tanpa ikatan perkawinan
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agama), menjadi sebatas sebatas sebagai anak haram dari perkawinan

agama.

Merujuk pada berbagai determinasi yang mendalangi tentang

kedudukan anak luar kawin / determinasi yang mendalangi tentang

pengakuan dan pengevalidan anak haram, terlihat adanya pembedaan

sela yang satu seraya yang lainnya. Tidak jelas; “peraturan mana yang

harus diterapkan ketika berhadapan seraya pengakuan / pengevalidan

anak haram. Anak tidak valid dari perkawinan beda agama (kawin

perseorangan/nikah siri)” sela seorang pria dan seorang wanita yang

sama-sama “pribumi” Indonesia dan yang beragama Islam akan

mengalami kesulitan (tidak mampu) ketika akan melakukan pengakuan

dan pengevalidan melalui “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 /

Undang-undang Nomor 24 Tahun 20013”. Misalnya, anak luar kawin

dari afiliasi perkawinan sela seorang pria dan seorang wanita yang

sama-sama “keturunan Tionghoa” Indonesia yang seharusnya dapat

melakukan pengakuan dan pengevalidan anak luar kawin oleh

“KUHPerdata” memiliki determinasi hukum yang tidak jelas bila

menggunakan determinasi “UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun

20013”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipertanyakan; hukum mana

yang berlaku dalam pengakuan dan pengevalidan anak luar nikah akhir-

akhir ini. Apabila determinasi-determinasi Kitab Undang-undang Hukum

Perdata Indonesia masih berlaku sebagaimana berlakunya tentang

hukum-hukum waris dan harta benda perkawinan, “mereka yang tunduk

kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia” seperti

“Keturunan Tionghoa Indonesia, determinasi mengenai pengakuan dan

pengevalidan anak-anak luar kawin merupakan juga masih berlaku” Isu
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selanjutnya: “UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013” berlaku

untuk siapa? hasil penelitian tentang determinasi pengakuan dan

pengevalidan anak luar kawin dalam undang-undang berlaku bagi orang

Indonesia Kristen dan Tionghoa Indonesia. Demikian pula; siapa yang

akan determinasi “Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP)

yang diubah seraya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK 46/PUU-

VIII/2010”

Seraya demikian, di Indonesia, tidak ada keseragaman dalam

upaya melindungi anak luar kawin untuk memperoleh hak-hak

keperdataannya seraya ayah kandungnya. Bersua pluralitas aturan yang

tumpang tindih sela satu aturan seraya aturan lainnya, yang berujung

pada ketidakpastian hukum dan ketimpangan dalam pengakuan dan

pengevalidan anak haram. Selain itu juga tidak adanya keseragaman

objek pengakuan yang menyebabkan ketidakjelasan tentang anak haram

mana yang dapat diakui dan divalidkan. Menurut “KUH Perdata, anak

luar kawin yang dapat diakui merupakan anak luar kawin dalam arti

sempit tidak termasuk anak haram dan anak sedarah” Berdasarkan

determinasi “Undang-Undang Perkawinan (UUP) pasca putusan

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/ 2010” masih menimbulkan

multitafsir bagi anak luar kawin yang dapat menuntut afiliasi

keperdataan seraya ayah kandungnya. Sedangkan menurut “Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006”, anak luar kawin yang dapat diakui sama

seraya yang ada dalam KUHPerdata. Menurut “Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013, anak luar kawin yang dapat diakui merupakan anak luar

kawin dari perkawinan siri”.

Demikian pula dalam praktik itsbat nikah, anak haram yang dapat

disyahkan merupakan anak haram dari perkawinan siri.
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Dari kajian tentang praktik penajaan pengakuan & pengevalidan

anak luar kawin / upaya pemberian perlindungan hukum tentang anak

luar kawin yang terjadi di Indonesia, bersua berbagai cara dan bentuk

akibat keragaman aturan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan

ketidakharmonisan / kebingungan hukum. Harmonisasi hukum

dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan

bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan afiliasinya

memiliki keragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Dalam

pelaksanaan pengakuan dan pengevalidan anak luar nikah oleh Dinas

Kependudukan & Catatan Sipil, secara formal bersua perbedaan

perlakuan antar kelompok masyarakat di Indonesia. Undang-undang

tersebut tidak membedakan apakah pengakuan dan pengevalidan anak

tersebut berasal dari Muslim / non-Muslim. Determinasi hanya

mendeklarasikan apakah agama melarang / tidak. belum pernah ada

praktek pengakuan & pengevalidan anak dari kelompok Islam karena

harus ada bukti nikah agama (bukti nikah dari gereja untuk nasrani).

Mengapa di setiap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak

ada pengakuan & pengevalidan anak haram dari orang tua muslim

padahal secara undang-undang dimungkinkan. Sebab, syarat untuk

mengajukan pengakuan dan pengevalidan anak luar kawin harus seraya

bukti tertulis (pencatatan oleh pemuka agama) yang mendeklarasikan

telah terjadi perkawinan secara agama. Inilah yang tidak bisa dipenuhi

oleh umat Islam karena nikah agama/nikah siri tidak pernah ada bukti

tertulisnya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mendalangi

tentang pengakuan dan pengevalidan anak haram.
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Kebingungan (disharmonis of law) dalam pengaturan pengakuan

dan pengevalidan anak haram menunjukkan adanya berbagai sistem

hukum yang mendalangi tentang pengakuan dan pengevalidan anak

haram, dan tidak sinkron satu sama lain dan tumpang tindih. Hal

tersebut mengakibatkan tidak adanya kesamaan perlakuan dalam

pelaksanaan praktik pengakuan dan pengevalidan anak haram, serta

adanya diskriminasi yang berujung pada ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang

Perkawinan (UUP) sebagai payung hukum yang tidak mendalangi

kedudukan anak luar kawin dalam Peraturan Pemerintah “PP No. 9

Tahun 1975” seperti yang dijanjikan oleh Undang-Undang Perkawinan

(UUP). Akibatnya, berbagai aturan tentang pengakuan dan pengevalidan

anak luar negeri muncul dan tumpang tindih, baik yang berkaitan seraya

anak luar nikah sebagai objek pengakuan dan pengevalidan maupun tata

cara pengakuan dan akibat hukum dari pengakuan dan pengevalidan

tersebut.
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ABSTRAK

Kewenangan mengawal ambulans dan kendaraan yang mendapat

prioritas akses jalan ialah menjadi kewenangan petugas kepolisian. Hal

ini telah dijelaskan di dalam Pasal 135 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun,

saat ini aturan tersebut menimbulkan sengketa kewenangan antara

lembaga kepolisian dengan relawan pengawal ambulans & kendaraan

darurat lain. Sehingga perlu ditemukan solusi dan jalar keluarnya.

Tujuan penulisan ini adalah membahas mengenai kewenangan

pengawalan oleh lembaga kepolisian dan juga membahas mengenai

perwujudan sikap rasa kemanusiaan dan empati oleh warga sipil atau

masyarakat dalam melakukan pengawalan terhadap ambulans &

kendaraan darurat lain yang ada di jalan raya dan agar mereka dapat

memperoleh akses dalam melakukan pengawalan tersebut. Dikarenakan

adanya relawan pengawalan oleh warga sipil dinilai ampuh sebagai

upaya untuk membantu ambulance & kendaraan darurat lain dalam

kondisi daruratnya agar dapat dengan mudah mendapatkan jalur dan

terbebas dari kemacetan untuk segera sampai ke tujuan. Dan juga aturan

mailto:misaelangwarmase@gmail.com
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hukumnya perlu diperhatikan dan dikaji ulang agar nantinya membawa

kemanfaatan bagi masing-masing pihak dimana dapat mengurangi

beban kerja lembaga kepolisian dengan tetap berpegang teguh pada

unsur keselamatan dan kehati-hatian dalam berlalu lintas sehingga

tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Bentuk kepastian

perlindungan hukum terhadap pengawalan ambulans dan kendaraan

darurat lain oleh warga sipil perlu didiskusikan dan diatur ulang yang

meliputi hak, kewenangan, syarat-syarat, batasan dan larangan agar

tetap memperhatikan unsur keselamatan dan kehati-hatian didalam

berkendara serta tetap memperhatikan hak bagi pengguna jalan lain

agar tidak merasa terganggu dan tidak melanggar norma serta

kepentingan umum.

Kata Kunci : Kewenangan, kepastian, perlindungan hukum

I. PENDAHULUAN

Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala

bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,

kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai

peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan

antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta

pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka

mewujudkan pembangunan nasional, hal ini tercantum dan dijelaskan di

dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. oleh

karena itu sebagai perwujudan suatu prasarana transportasi, maka salah

satunya jalan juga digunakan sebagai jalur mobilitas kendaraan darurat
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seperti : ambulans, pemadam kebakaran, dll. Hal ini juga dijelaskan dan

diatur di dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.

Di masa perkembangan teknologi dan khususnya dalam bidang

transportasi saat ini telah mendorong masyarakat untuk membeli

kebutuhan berupa kendaraan guna mendorong kinerja serta

mempermudah mobilitas mereka dalam mencapai tempat tujuan. Seiring

dengan adanya hal tersebut maka membawa dampak pada penuhnya

dan padatnya jalan oleh kendaraan transportasi baik pribadi maupun

umum. Bagi sebagaian supir kendaraan darurat seiring dengan padatnya

jalan raya oleh kendaraan pribadi atau umum ini memberikan sedikit

tantangan bagi mereka untuk lebih berhatin-hati dalam mengendarai

serta menyetir walaupun dalam kondisi darurat. Untuk itu penting bagi

mereka untuk bisa mendapatkan keprioritasan dijalan dari kendaraan-

kendaraan yang lainnya.

Melihat hal ini, yang akhirnya memunculkan kesadaran dari

masyarakat atau warga sipil untuk turut serta membantu kendaraan

darurat tersebut khususnya ambulans dan pemadam kebakaran untuk

tetap bisa mendapatkan jalan serta akses ke tempat tujuannya dengan

lancar dan terhindar dari halangan serta kemacetan dengan melakukan

pengawalan serta pembukaan jalan.

Adanya pengawalan terhadap kendaraan darurat khususnya

ambulans dan pemadam kebakaran menjadi pola dan kegiatan bagi

sebagian masyarakat atau warga sipil yang tergabung di dalam

komunitas atau organisasi relawan pengawalan. Kegiatan ini muncul

dikarenakan timbulnya kesadaran dari sebagian kalangan yang merasa

bahwa prioritas jalan bagi kendaraan darurat itu sangat penting
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sehingga perlu didahulukan serta diberikan jalan. oleh sebab itu

merekapun akhirnya juga berusaha membantu dengan mengawal serta

mencarikan jalan untuk mobil ambulans serta mobil pemadam

kebakaran jika ada, dengan begitu setidaknya mereka yang sedang

dalam kondisi darurat bisa sedikit terbantu dan dimudahkan dalam

perjalanannya untuk sampai ke tempat tujuan.

Namun niat baik yang timbul dari mereka yang tergabung di

dalam komunitas pengawalan dengan kesadaran dan keinginan rasa

kemanusiaan untuk membantu sama lain ini ternyata membawa dampak

pada pelanggaran aturan oleh para pengawal dari masyarakat atau

warga sipil tersebut, sebab sesuai dengan aturan atau undang-undang

yang telah diatur oleh pemerintah menjelaskan bahwa yang berhak serta

memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan khususnya

terhadap kendaraan darurat ialah dari lembaga kepolisian.

Hal inilah yang dirasa perlu untuk dikaji serta dibahas yaitu

terkait wewenang pengawalan yang berlaku sampai sekarang ini di

mana yang berhak dan memiliki kewenangan ialah dari lembaga

kepolisian, dan apakah nantinya dengan melihat berbagai pertimbangan

serta situasi yang terjadi saat ini, juga dapat memberi kesempatan bagi

para komunitas pengawal untuk tetap bisa melakukan pengawalan

khususnya terhadap kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran.

Sehingga mereka yang tergabung di dalam komunitas atau kelompok

pengawalan ini, dengan berbekal tekad serta keinginan untuk membantu

serta mewujudkan rasa kemanusiaan mereka dengan menjadi relawan

dalam melakukan pengawalan ini nantinya juga bisa mendapatkan

legalitas, lisensi khsusus dari pihak kepolisian serta kewenangan dengan

adanya hak, syarat, batasan ataupun aturan baru yang mengatur tentang
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relawan / komunitas pengawalan sehingga dapat dimungkinkan menjadi

mitra polri khususnya dalam membantu pengawalan bagi ambulans dan

juga pemadam kebakaran dengan memenuhi tahapan serta syarat

tertentu.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dalam Kewenangan Melakukan

Pengawalan

Sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas bahwa pada dasarnya

dalam menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan

transportasi ialah hak setiap manusia. Dimana semua orang mempunyai

hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk jalur kendaraannya.

Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk diutamakan, kecuali

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya

aturan yang memberikan peluang serta kesempatan untuk orang

tertentu ataupun yang diutamakan serta diprioritaskan dalam

menggunakan jalan untuk jalur transportasinya atau mobilitas itu diatur

di dalam Pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993.

Di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pemakai jalan wajib

mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang

melaksanakan tugas

b. Ambulans yang mengangkut orang sakit

c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan

lalu lintas
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d. Kendaraan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden)

atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara

e. Iring iringan pengantar jenazah

f. Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat

g. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus

atau mengangkut barang – barang khusus.

Semua kendaraan tersebut yang telah disebutkan di atas wajib

untuk didahulukan dalam berlalu lintas. Kendaraan yang mendapatkan

prioritas tersebut, berdasarkan ayat 2 Pasal 65 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 1993 bahwa kendaraan yang mendapat prioritas

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dengan pengawalan petugas

yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda – tanda lain.

Serta dalam ayat 3 dijelaskan bahwa petugas yang berwenang,

melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Menurut Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam

melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas “melaksanakan

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Lebih lanjut apabila

terdapat tindakan pengawalan, maka hal ini menjadi kewajiban bagi

pengguna jalan yang lain untuk memberikan prioritas kepada kendaraan

yang sedang dikawal.

Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada

masyarakat, yang selanjutnya disampaikan lagi oleh Satjipto Raharjo
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dengan mengutip salah satu pendapat dari bitner bahwa apabila hukum

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya

melawan kejahatan, akhirnya polisi yang akan menentukan secara

kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

oleh karena itu, esensi dari sebuah pengawalan sendiri adalah

untuk memberikan pengamanan, baik untuk kendaraan yang sedang

dikawal ataupun juga untuk kendaraan lain yang disekitar kendaraan

yang dikawal yaitu pengguna jalan lain. Maka menyangkut perihal

pengamanan, pihak ataupun lembaga yang paling berwenang ialah

kepolisian. Hal ini dikarenakan pengamanan sendiri sudah menjadi

bagian dari tugas pokok polisi, yang dimana sudah disebutkan dan

dijelaskan di atas tadi.

Dalam Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 1993 dijelaskan bahwa

dalam keadaan tertentu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat melakukan tindakan berupa:

a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan

tertentu

b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus

c. Mempercepat arus lalu lintas

d. Memperlambat arus lalu lintas

e. Mengubah arah lalu lintas

Pengawalan merupakan tindakan yang dilakukan guna menjaga

keselamatan, keamanan, dan kelancaran baik seseorang ataupun barang

dari satu tempat ke tempat yang lain agar mengantisipasi segala bentuk

kejahatan serta halangan bagi seorang atau benda yang dikawal serta

memberikan perlindungan serta pengamanan kepada yang dikawal pada
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waktu proses perjalanan dari tempat awal ke tempat yang menjadi

tujuan.

Di dalam menjalankan fungsinya kepolisian memiliki tugas dan

wewenang yang salah satunya diatur dalam Undang – Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Repulik Indonesia, yang memuat

tentang tugas polisis secara umum dimana diatur dalam pasal 13 dan

juga pasal 14. Dimana pada pasal 13 dijelaskan serta berbunyi sebagai

berikut :

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2) Menegakkan hukum dan

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat

Tiga hal inilah yang disebut sebagai tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan didalam menjalankan tugas pokok poin

yang pertama yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

disini Polri memiliki tanggung jawab dalam terciptanya sebuah kondisi

yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan ini

dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Polri ialah berusaha menjaga

serta memelihara kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa

kekhawatiran atau ketakutan sehingga dengan adanta ini maka

masyarakat merasakan adanya kepastian, jaminan terhadap dirinya dan

terbebas dari adanya ancaman atau pelanggaran norma – norma hukum

yang mungkin akan dilakukan seseorang atau kelompok kepada dirinya.

Lalu terkait dengan poin ketiga yaitu mengenai memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang

dimaksudkan dalam hal ini Kepolisian dalam menjalankan tugas

pokoknya memiliki tanggung jawab dalam terciptanya sebuah wujud
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nyata peran perlindungan terhadap masyarakat atau warga sipil serta

memberikan pengayoman dan pelayanan yang dimasudkan ialah

kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelayan yang baik

akan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal keamanan dan

ketertiban sehingga masyarakat merasa aman, terbantu, dan

dimudahkan dalam kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan peran

serta kepolisian dalam hal keamanan serta dalam persoalan atau

masalah yang dihadapi yang tidak diketahuinya khususnya dalam segi

hukum sebelum nantinya ditangani oleh instansi atau pihak yang

berwenang.

Dengan demikian tugas pokok kepolisian sudah dijelaskan di

dalam pasal 13 dan juga pasal 14 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta khususnya perihal

pengawalan dalam pasal 14 ayat 1 huruf “a” ditegaskan dan dijelaskan

ulang dalam Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

1993. Dan lebih lanjut dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 1993 ditekankan bahwa pemakai jalan wajib mematuhi

perintah yang diberikan oleh petugas polisi. Lalu pada ayat 2 dipertegas

lagi bahwa perintah yang diberikan oleh petugas polisi sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1, wajin didahulukan daripada perintah yang

diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Maka sudah jelas dijelaskan dalam pengaturan diatas bahwa

kewenangan untuk melakukan pengawalan ialah menjadi wewenang dan

tugas pokok kepolisian dengan aturan tambahan yang mengatur terkait

pelaksanaan ataupun teknis berjalannya tugas tersebut agar dapat

bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang dalam hal ini

membutuhkan pertolongan tersebut.
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B. Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Terhadap

Pengawalan Ambulans & Kendaraan Darurat oleh Warga Sipil Atau

Relawan Pengawalan

Melihat pada pembasahan sebelumnya di Bab A mengenai

Pengaturan Dalam Kewenangan Melakukan Pengawalan memang diatas

tidak dijelaskan dan tidak terdapat dasar atau pengaturan secara khusus

yang menjelaskan ataupun memperbolehkan warga sipil, masyarakat

ataupun suatu relawan dan komunitas tertentu untuk melakukan

pengawalan. Pasalnya hal ini memang tidak diatur didalam undang-

undang sebab munculnya kegiatan ataupun relawan untuk melakukan

pengawalan ini memang bersumber dari keinginan serta kesadaran

masyarakat pribadi, dimana mereka yang sebagian tergabung didalam

komunitas pengawal ambulans memiliki keprihatinan soal adanya

kendaraan prioritas seperti ambulans dimana ada nyawa seseorang yang

dipertaruhkan secara waktu dan kerap kali tidak mendapatkan hak nya

ataupun prioritas dijalan, padahal secara aturan sebenarnya sudah

diatur. Maka dari itu berdasar atas rasa kemanusiaan dan demi

menolong sesama mereka siap dan rela untuk turun tangan membantu

pengawalan yang dimana sebenarnya secara aturan dan kewenangan hal

tersebut bukanlah menjadi tugas mereka melainkan ialah pihak

Kepolisian.

Dalam hal ini sebetulnya dapat dilihat bahwa kegiatan

pengawalan oleh warga sipil ini muncul sebagai buntut dari kurang

berjalannya sistem dan aturan lalu lintas yang berlaku. Dengan begitu

muncul sebuah keresahan dari mereka akan pentingnya prioritas jalan

bagai kendaraan darurat khususnya ambulans dan pemadam
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dikarenakan apabila dilihat secara aturan perundang – undangan

didalam Pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993,

dua kendaraan inilah yang memiliki kedudukan paling tinggi untuk

benar – benar diprioritaskan serta mendapatkan akses serta jalan untuk

bisa segera sampai ke tempat tujuan. Maka dasar dan modal rasa

kemanusiaan serta keprihatinan akan hal inilah yang akhirnya mereka

jadikan pedoman serta pegangan untuk mereka berangkat melakukan

pertolongan dengan membantu menjadi relawan pengawalan khususnya

bagi dua kendaraan tersebut.

Apabila kita cermati lebih lanjut secara aturan, jelas disini juga

akan ditemui sebuah masalah dimana dalam hal ini semua pihak dapat

disalahkan. Mengapa demikian? Faktor pertama banyak pengguna jalan

yang secara umum masih tidak paham akan aturan mengenai hak

kendaran prioritas untuk mendatkan akses jalan. Yang kedua, dari

kelalaian pengguna jalan ini pun diiringi dengan kurang tegasnya

penegakkan hukum. Yang ketiga, kurang maksimalnya peran serta dan

tanggung jawab oleh pihak yang berwenang dalam menangani hal

tersebut. Alhasil munculah individu atau kelompok yang dengan

keresahannya akan masalah ini akhirnya ikut turun tangan dan

membantu memperbaiki dan melaksanakan apa yang telah diatur agar

dapat terlaksana dan sesuai dengan yang diharapkan.

Munculnya sebuah individu, komunitas, atau sebuah kelompok

relawan pengawal ini bukanlah seuatu hal yang baru sebab salah satu

dari mereka sudah ada dan diresmikan sejak akhir tahun 2017, hal ini

yang dirasa perlu adanya kajian serta pembahasan terkait dengan

kewenangan bagi mereka secara legal dan resmi dikarenakan mereka

sendiri sudah ada terhitung hampir 5 tahun. Sambil melihat
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permasalahan dan keresahan yang terjadi akankah pemerintah tetap

bertahan dengan aturan yang sudah berlaku saat ini? Ataukah akan ada

langkah baru yang ditempuh guna menyelasaikan keresahan sosial ini?

Sebab individu, kelompok, komunitas ini muncul sebagai sebuah bentuk

aksi nyata atau bisa dibilang sebagai wujud perlawanan terhadap

hegemoni ataupun sistem hegemoni yang ada dan berlaku, yang mereka

pandang dan nilai ternyata tidak sesuai dengan harapan dan perlu

adanya perubahan dan tatanan pola demi menciptakan iklim yang lebih

sesuai dan adaptif seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi

khususnya dalam bidang transportasi.

Hal inilah yang dirasa perlu untuk mendorong dibuatnya tata

aturan ataupun sistem baru atau turunannya baik untuk mengatur ulang

peran dan tugas pokok kepolisian ataupun juga bagi mengatur mereka

baik individu, kelompok, komunitas yang dinamakan relawan pengawal

ambulans. Sebab kepastian hukum ini dirasa sangat diperlukan guna

menjamin dan memberikan kelegaan bagi mereka yang mempunyai

keresahan demi memperjuangkan kemanusiaan. Memang dalam hal ini

juga tidak bisa menekan ataupun menyalahkan salah satu pihak saja

tetapi kembali lagi semua bisa salah. oleh sebab itu diperlukan

kerjasama, peran, dan kesepakatan antar lembaga agar hal ini tidak

menjadi kerancuan dan polemik yang berjalan terus menerus tanpa ada

solusi. Terobosan baru bagi pihak kepolisiaan yang dalam hal ini

memiliki kewenangan untuk hal ini perlu di pikirkan ulang agar secara

tugas dan kewenangan yang diatur dapat diusahakan dan dilaksanakan

secara maksimal dan tepat sasaran. Himbauan kepada masyarakat akan

hal ini serta aturan yang telah dibuatpun bisa lebih dimasifkan agar

masyarakatpun peka. Disisi lain apabila memang bagi para relawan tidak
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diperbolehkan karena melanggar secara hukum pun juga harus

diberikan kejelasan tidak hanya sebatas aturan saja melainkan bukti

konkrit aksi dilapangan agar mereka pun kembali yakin dan percaya

bahwa sistem dan aturan lalu lintas yang berlaku ini sudah benar –

benar dijalankan sebagaimana mestinya.

Dan jika dirasa dan dinilai efektif serta memungkinkan terkait

dengan peran dan aksi yang telah dilakukan oleh para relawan

pengawalan maka perlulah dibentuk aturan dan dasar hukum yang jelas

untuk dasar mereka dalam melakukan pengawalan, lebih lanjut lagi

apabila akhirnya mereka diberikan kesempatan dan kewenangan maka

perlu dibuatkan sistem yang lebih rapi sesuai dengan standar dan SOP

dari pihak yang berwenang agar mereka yang tergabung di dalam

relawan tidak asal – asalan melainkan benar – benar dengan lisensi dan

SOP pengawalan yang sesuai jadi tetap bisa menciptakan keamanan dan

keselamatan baik untuk dirinya sendiri, yang dikawal, dan bagi para

pengendara lain disekitar mobil yang dikawal, agar tidak

membahayakan satu sama lain.

Tidak ada salahnya apabila dengan pertimbangan yang matang

akhirnya memberi mereka kesempatan dan kewenangan untuk

melakukan pengawalan selagi masih pada gerbong ataupun koridor yang

sesuai dan tidak keluar dari yang telah diatur dan disepakati dalam SOP

serta aturan khusus dan dengan tetap memperhatikan peraturan

perundang – undangan yang berlaku, sebab dengan adanya mereka pun

nantinya juga dapat sedikit membantu meringankan tugas kepolisian

khususnya dalam bantuan tugas pengawalan untuk ambulans. Dan

apabila sudah diatur dan ada proses atau tahapan untuk memperoleh

pelatihan atau lisensi menjadi relawan pengawal secara resmi,
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dimungkinkan juga dapat mengurangi adanya penayalahgunaan

kewenangan baik untuk penggunaa Toa ataupun lampu strobo yang

diluar SOP ataupun dari mereka yang bukan bagian resmi dari relawan

pengawalan. Jadi dengan adanya hal ini dapat mengurangi praktik

kesewenang – wenangan warga sipil yang berusaha membantu

pengawalan tetapi malah justru menimbulkan keresahan dan bersikap

arogan dijalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kewenangan dalam melakukan pengawalan seperti yang

sudah diatur dan tertuang di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor

2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah, dalam

melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas “melaksanakan

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”.

Selanjutnya, berdasarkan ayat 2 Pasal 65 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 1993 bahwa kendaraan yang mendapat prioritas

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dengan pengawalan petugas

yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda – tanda lain.

Serta dalam ayat 3 dijelaskan bahwa petugas yang berwenang,

melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

2. Bentuk Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap

Pengawalan Ambulans & Kendaraan Darurat oleh Warga Sipil Atau
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Relawan Pengawalan memang tidak ada aturan yang mendasari

kewenangan tersebut, tetapi apabila peran relawan pengawalan ini

dimungkinkan dan dinilai efektif serta dapat membantu serta

meringankan peran dan tugas kepolisian khususnya dalam pengawalan

ambulans, maka haruslah diatur dengan jelas mengenai sistem serta SOP

yang tetap berpedoman pada undang – undang, agar dapat dijadikan

dasar bagi mereka dalam melakukan pengawalan agar nantinya tidak

menimbulkan keresahan dan laporan dari masyarakat soal adanya

arogansi relawan pengawalan dijalan, yang justru malah membahayakan

keselamatan pengguna jalan lainnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Relawan pengawal ambulans: Antara peraturan dan kemanusiaan

https://www.alinea.id/nasional/relawan-pengawal-ambulans-

antara-peraturan-dan-kemanusiaan-b2c3f9342

Pengawalan Jalan

https://polri.go.id/pengawalan-jalan

Pengamat: Pemotor Pengawal Ambulans Muncul karena Sistem

Tidak Berfungsi

https://oto.detik.com/berita/d-5212868/pengamat-pemotor-

pengawal-ambulans-muncul-karena-sistem-tidak-berfungsi

https://www.alinea.id/nasional/relawan-pengawal-ambulans-antara-peraturan-dan-kemanusiaan-b2c3f9342
https://www.alinea.id/nasional/relawan-pengawal-ambulans-antara-peraturan-dan-kemanusiaan-b2c3f9342
https://polri.go.id/pengawalan-jalan
https://oto.detik.com/berita/d-5212868/pengamat-pemotor-pengawal-ambulans-muncul-karena-sistem-tidak-berfungsi
https://oto.detik.com/berita/d-5212868/pengamat-pemotor-pengawal-ambulans-muncul-karena-sistem-tidak-berfungsi
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MengenaI Indonesia Escorting Ambulance, Pengawal Kendaraan

Prioritas Ambulans

https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-

escorting-ambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans

http://eprints.umm.ac.id/37745/3/jiptummpp-gdl-ivinpraman-

47782-3-babii.pdf

https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-escorting-ambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans
https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-escorting-ambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans
http://eprints.umm.ac.id/37745/3/jiptummpp-gdl-ivinpraman-47782-3-babii.pdf
http://eprints.umm.ac.id/37745/3/jiptummpp-gdl-ivinpraman-47782-3-babii.pdf
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Permasalahan Pencemaran Nama Baik
Melalui Rekaman Percakapan

~oleh: Fransiska Romana Giachinta Klau

tamaraklau2001@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan

hukum yang perlu untuk diperhatikan, karena menyangkut perihal

kehormatan seseorang. Kehormatan atau nama baik merupakan hal

yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itulah tindak

pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan

terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan

hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP

menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau

Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat,

Golongan/Agama/ Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan

nama baik. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu

penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang

diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses

oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan

nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur

dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik yang sudah diperbaruhi dengan Undang-Undang

No. 19 Tahun 2016.

mailto:tamaraklau2001@gmail.com
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Kata Kunci : Pencemaran, Undang-Undang No.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diperbaruhi

dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang :

Di era digitalisasi sekarang berkembang sangat pesat, hal ini

disebabkan karena faktor kebutuhan manusia yang sudah bergantung

dengan media elektronik untuk melakukan komunikasi dengan manusia

lainnya, untuk urusan pekerjaan ataupun hal yang mendesak dan

terkesan sepele sekalipun , baik menggunakan email atau media sosial

seperti whatsaap,instagram,line,dan yang lainnya. Akibat dari aktifnya

manusia bergantung dengan media sosial menjadikan kejahatan di dunia

maya juga semakin berkembang salah satu yang permasalahan ataupun

kejahatan yang dilakukan yang terjadi di dunia maya atau media sosial

yang menjadi sorotan public dan para penegak hukum adalah kasus

pencemaran nama baik. Hal ini harus menjadi perhatian para pemangku

kebijakan dan pemerintah untuk melakukan pencegahan yang bertujuan

meminimalisir kejahatan di media sosial , karena hal ini juga melanggar

hak asasi manusia sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang

nomor 39 tahun 1999. Untuk mengatasi masalah tersebut maka

diperlukannya aturan-aturan hukum di dalam kehidupan sehari-hari

untuk menangani masalah tersebut maka diperlukan suatu aturan yang

tepat untuk mengatasinya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk

mengetahui bagaimana penerapan undang-undang lex spesialis derogat

lex generalis, dalam upaya mengurangi tingkat kejahatan pencemaran

nama baik yang terjadi, untuk meneliti hal tersebut penulis
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menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekata

undang-undang dengan mengacu kepada aturan hukum yang sudah

dibentuk oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal

yang ada.

RUMUSANMASALAH

1. Bagaimana fenomena kasus pencemaran nama baik melalui rekaman

percakapan?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan

perkara tindak pidana pencemaran nama baik ?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik

melalui rekaman percakapan ?

TUJUAN PENELITAN

1. Untuk mengetahui gejolak fenomena kasus pencemeran nama baik

melalui rekaman percakapan.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalammemutuskan

perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Guna mengetahui perlindungan hukum bagi korban pencemaran

nama baik melalui rekaman percakapan.
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II. PEMBAHASAN

A. Pencemaran Nama Baik Melalui Rekaman Percakapan.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian

dari bentuk penghinaan yang diatur dalam bab XVI KUHP. Pengertian

“penghinaan” dapat di telusuri dari kata menhina yang berarti

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama

baik melalui rekaman percakapan menurut saya pribadi adalah hukum

yang digunakan untuk menuduh seseorang untuk menjatuhkan atau

melecehkan melalui berbagai cara, baik secara verbal maupun secara

non verbal. Pencemaran nama baik seringkali dilakukan oleh oknum-

oknum yang notabene, banyak fenomena-fenomena atau kasus-kasus

pencemaran nama baik yang dialami oleh korban. Fenomena-fenomena

atau kasus-kasus inilah yang menjadi perhatian utama karena sering

terrjadi di dalam lingkungan masyarakat. Banyak korban yang sempat

merasa tidak sempat untuk memperjuangkan hak asasinya sebagaimana

sudah diatur di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999. mengenai

hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan

harga dirinya. terkait hal ini perlu disadari bersama bahwa pencemara

nama baik dalam rekaman percakapan seringkali memakan korban yang

sangat banyak .

Ada korban yang menganggap pencemaran nama baik sebagai hal

yang tabu, ada juga korban yang menganggap pencemaran nama baik

sudah merenggut harga dirinya dan ada juga ada korban yang merasa

terintimidasi atau didiskriminasi oleh pernyataan pelaku tetapi tidak

berani memperjuangkan harga dirinya karena relasi kuasa yang

membuat korban merasa tertekan. Hal ini perlu diperhatikan bahwa

pencemaran nama baik melalui rekaman percakapan seharusnya lebih
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diperhatikan oleh semua masyarakat untuk meminimalisirkan supaya

tidak merugikan korban. Perlu kita landasi bersama bahwa pencemaran

nama baik melalui rekaman percakapan kurang mendapat respon yang

positif dari para penegak hukum, ketika korban melaporkan masalah

dengan membuat delik aduan untuk memperjuanngkan keadilan demi

menegakkan hak asasi manusia, sebagaimana diatur diatur didalam

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE,

Yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

yang diperbaharui di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun

2016,

yang berbunyi : “setiap dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi

elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau

sistem elektronik tertentu milik orang lain”.

Untuk itu perkara kasus tindak pidana pencemaran nama baik

melalui rekaman percakapan harus ditindaklanjuti sesuai dengan tata

peraturan yang telah tercantum di dalam Undang-Undang tersebut.

B. Tinjauan Kekuasaan Kehakiman.

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum
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Republik Indonesia. (Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009).

2. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud

dalam pasal diatas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan hukum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009).

3. Pengertian Mahkamah Agung

Menurut ketentuan umum penjelasan Undang-undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung adalah

pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas

perbuatan pengadilan.

4. Kekuasaan Mahkamah Agung

Tentang kekuasaan Mahkamah Agung pengaturan terdapat dalam

Pasal 30, sampai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004

tentang Mahkamah Agung. Adapun bunyi perumusan pasal-pasal

tersebut adalah sebagai berikut ini :

Pasal 30

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan

atau penetapan pengadilan-pengadilan dari lingkungan peradilan karena:
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a. tidak berwenag atau melampaui batas wewenang;

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan.

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib

menyampaiakan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan.

(3) Dalam hal siding permusyawaratan tidak dapat dicapai

mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam

putusan.

(4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) diatur olah Mahkamah Agung.

Pasal 31

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan-

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diambil baik
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berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun

berdasarkan pemohonan langsung Mahkamah Agung.

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat

dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

* Tinjauan Tentang Hakim.

a. Pengertian Hakim

Pengertian hakim dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8),

yaitu “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang

oleh Undang-undang untuk mengadili”. Pengertian mengadili yang

dimiliki oleh hakim diatur dalam Pasal 1 ayat (9), yaitu “mengadili

adalah segala tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan

memutus perkara pidana asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang

pengadilan dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-

undang Hukum Acara Pidana.”

b. Wewenang Hakim.

Berkenaan dengan wewenang untuk memeriksa dan memutus

perkara,

maka di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

terhadap hakim diberikan wewenang, antara lain:
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1) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan

dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. (Pasal 20 ayat

(3), 26 ayat (1) KUHAP).

2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa

jaminan hutang dan jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(Pasal 154 ayat (6) KUHAP).

3) Mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir

persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk

kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama

berikutnya. (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).

*. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan.

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan, pengertiannya terdapat pada Pasal 1 butir 11

KUHAP yaitu: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini.”

b. Macam-macam Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada tiga macam putusan

pengadilan,

yaitu:

1) Putusan bebas

Putusan ini diambil bila setelah melalui proses pemeriksaan di

pengadilan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh



— 398 —

Penuntut Umum. Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 191 ayat (1)

KUHAP.

2) Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan

Putusan ini diambil bila pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan

itu tidak merupakan tindak pidana. Ketentuan ini termuat dalam Pasal

191 ayat (2) KUHAP.

3) Putusan pemidanaan

Menurut Pasal 191 ayat (3), putusan pemidanaan diambil bila

dakwaan terbukti merupakan tindak pidana sehingga terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan oleh Penuntut Umum.

*. Hasil Penelitian Penulis.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pertimbangan

hakim menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana

terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan kasus pencemaran

nama baik melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pertimbangan hakim telah mencerminkan rasa keadilan. Dimana

putusan hakim mampu menggali pertimbangan-perimbangan secara

yuridis dan non yuridis. utusan hakim atas kasus ini bahwa hakim

mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat.

penelitian penulis terletak pada Putusan Pengadilan, yang mana

penelitian penulis lebih memfokuskan pada putusan Mahkamah Agung.
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C. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka

Pencemaran Nama Baik.

Perlindungan hukum menurut Setiono dalam bukunya Rule of

Law (Supremasi Hukum) adalah tindakan atau upaya untuk melindungi

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martabatnya sebagai manusia.

Dalam hal ini penulis berasumsikan bahwa pelaku telah

ditetapkan menjadi tersangka ataupun terdakwa. Hak tersangka dan

terdakwa sendiri diatur dalam Undang-Undang.

oleh karena itu, baik tersangka/terdakwa maupun korban yang

melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berhak atas

perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengamatan jurnal yang saya buat di atas kesimpulan

yang dapat diambil yaitu secara tidak langsung rekaman percakapan

menghina nama baik dan kehormatan seseorang tanpa adanya

persetujuan dari korban tersebut dan membuat terjadinya peselisihan

antar individu dan kelompok tertentu. Menurut penulis, pencemaran

nama baik melanggar hak asasi manusia sebagaimana sudah diatur di

dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.



— 400 —

Juga harus ada upaya dari setiap individu atau kelompok untuk

tidak melakukan tindakan pencemaran nama baik yang merugikan

banyak pihak, oleh karena itu, sebagai pemerintah perlu

mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara universal terkait

penggunaan Informasi, Teknologi dan Komunikasi.

Sekian dari penulis, Terimakasih.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang sudah diperbaruhi dengan Undang-Undang No.
19 Tahun 2016.

http://repository.uinsu.ac.id/12252/1/skripsi%20yunita%20azhar%20
-dikonversi.pdf

http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-
pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-
media#:~:text=Pencemaran%20nama%20baik%20(menista)%
20sebenarnya,kehormatan%20dan%20nama%20baik%20sese
orang%E2%80%9D.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/interprestasi-pasal-28-ayat-2-
undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-
transaksi-elektronik-lt4fb9207f1726f

https://badanpendapatan.riau.go.id/home/hukum/8495315769-doc-
20170202-wa0015.pdf

https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=882#:~:t
ext=%E2%80%9C(1)%20Barang%20siapa%20sengaja,empat%
20ribu%20lima%20ratus%20rupiah%E2%80%9D.

https://www.legalku.com/perlindungan-hukum-bagi-tersangka-
pencemaran-nama-baik/
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