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;·

ekad pemerintah
untuk memerhatikan aspek keadilan
menyangkut proses hukum bagi kalangan terten ·
tu patut diapresiasi. Mes·
ki demikian, tetap perlu
diberi catatan.

T

tetapi lebih pada bagaimana kon-

berantasan Tindak Pidana Eko·
nomi, khususnya terhadap pelanggaran kepabeanan. Kalau I
tajam penegakan hukum yang ,Iflenengok kenyataan, di hebe- j
tak pandang bulu meski melawan rapa masyarakat adat masih ada j
aka! sehat masyarakat luas. · ' Penyelesaian pelanggaran pidana
Dalam kajian sistem peradilan adat di luar pengadilan.
!

sepsi, yang tep'at' untuk rrieng-,
hindari korban-korban dari pi&au

pidana, yang namanya diskresi

sebenarnya dhniliki oleh para pe·
negak hukum; apakah akan me~
'
nangkap, menahan, mengguna-.
Sepert,i diberitakan Kompas kan pasal tertentu, menuntiit hu(19/3/2011), dalam sebuah acara kurnan terte~tu, dan menjatuh·
di Pontianak, Menteri Hukum kan hukuman terientu. Meski
dan HAM Patrialis Akbar me- penggunaall diskresi itu rnesti
rnaparkan pri6ritas untuk nl.e- dibatasi, faktor manusia. sangat
wujudkan penyelesaian di luar menentukan. Di tangan penegak
·pengadilan bagi tindak pidana hukum yang tepa!, diskresi me-'
ringan dengan batasan-batasan nyemaikan keaililan dan' keter·
tertentu, mendapat maaf dari tiban. Di Iangan yang salah, dis·
korban serta umumnya me- kresi hanya akan menjelma mennyangkut tuid8k pidana oleh jadi diskriminasi yang rnelukai
anak-anak (juvenile), manula, dan mereka yang lemah.
·
rakyat miskin. Hal itu ia kaitkrur
Penyelesillan perkara di sidang
\ dengan konsep restorative justice. dalam perkara pidana: d<in koni Konsep itu memang unggul da- s~p restorative justice barangkali
•Jam hal kurangnya stigmatisasi. · memicuperdebatan.Bagikalahg·
: Mengapa perlil diapresiasi? . an yang berp'ikir sempit, hal ini
' Kenyataannya, praktik penegak· tidak bisa llilakulGin dengan ar~
: an hukum kadang memosisikan . gurilen kepastian hukuni atau Jia.
' rakyat miskin, anak-anak, dan rena hukum' pidana adalah hu·
manula sebagai korban di depan , ktim Hublik. Maka, peranan·
! hukum. Terhadap mereka, sim· korban atau masyarakat.tak ada.
' bol dewi keadilan yang ditutUp. · Argumentasi semacam 'ini·
matanya-sehingga tidak bisa agak mengherankan. Bul<ankah
membedOkan siapa · yang di· . dalam hukum kita, contoh dari
adili-tampaknya .kukuh dijalan· penyelesaian di luar pengadilan
kan. Sebaliknya, saat menghadapi sudah lama diatur. Dalam KUHP,
lawan·lawan hukum kelas.berat, misalnya, dikenal istilah afdoe·
matadewikeadilanyailgtertutup · ning buitenprocess, y.lng berlaku
itu sedikit dib).lka sehingga ia bisa · untuk pelanggaran tertentu yang
memicingkan mata
hanya· diancam denda .PenyeleSaya tidak bermaksud mem- saian semacam ini Juga diatur
! bahas diski:iminasi semaciun itu,
sejak -·tahun-·-·--1955 dalam
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. 'Dua konsep
. Sejalan dengan hal·hal di alas, '
saya pikir dua konsep mendesak
uhtukdipikirkan serius. Pertarna.
menerapkan konsep pertang·guugjawaban pirlaha ketiga, yakni !
subsosialitas. Kedua. menerapkan bentuk conununity-based :
"cofrection. Dua konsep ini diterapkan pada dua urutan berbeda..Konseppertamadigunakan ,
sebelum adanya p~midanaan .
(conviction), sedangkan konsep
kedua diterapkan sebagai bentuk I
hukuman (punishment). ·
Dalam · studi hukum pid.;.,a, !
selama ini yang banyak d.igu- ,
nakan sebagai basis pertanggung- ;
jawahan 'pidana ialah konsep
schuld (kesalahan) dengan adagium terkenal geen straf zonder
schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Tanpa ·ada schuld, pe·
laku tidak bisa dihukum. Begitu
juga bila perbuatan yang dila·
kukan 'melanggar uti, tetapi ter·
nyata masyarakat tidak meman·
dangnya ·sebagai sesuatu yang
melawan hukum (tidak melawan
hukum dalam arti materiil), pe·
laku tidak dibukum.
·
Sebenarnyajika kita mengacu
pada kasus-kasus heboh penun·
tutan terhadap'rakyat, sepertikasus mengambil kakao atau sandal, atau men-charge telepon
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Iuler, nyatalah penegak hukum ~
kita belum benar-benar menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana dengan balk dan
berpihak kepada rakyat kecil.
Dalana konteks ini, kita perlu
memikirkan konsep lain yang
penting

untuk

menghindari

penghukuman terkait kasus-kasus sepele yang tidak perlu dan
malah membebani 'sistem peradilan pidana Konsep ini di-

'liukan

oleh Vrij, mantan guru
besar Universitas Groningen.
Dalana pidatonya betjudul
"Ter Effening", Vrij mengusulkan.
penanabahan syarat ketiga untuk
inenentuksn 'Iayak tidaknya pertanggungjawaban pidana, yaitu
subSosialitas. Penuntutan tidak

layak dilakukan untuk perbuatan .
tertentu yang tak . mengandung
risiko bahaya yang' dimunculkau
pelanggar hukum terhadap rna,
syarakat. Dengan konsep ini, saringan penuntutan dan p~nja
tuhan pidana·untuk tindak pidana yang ringan jadi lebih-ketat
Menurut hemat saya, kita tidak boleh terlambat untuk mengurangi beban sistem- peradilan
pidana kita dengan jumlah perkara yang terlalu besar dan jmniah narapidana yang terns nalk.
Oleh sebab itu, kita rnesti menghindarkan kalangan yang rentan
menjadi korban .dari sistem peradilan pidana yang semestinya

mellndungi rakyat.
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