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eberapa Media Nasional dan 5 NGO Indonesia, berkolaborasi
untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan,
berkeadilan dan bebas korupsi melalui kerja-kerja di bidang
jurnalisme investigasi.
Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk platform yang disebut
Indonesialeaks yang akan digunakan sebagai saluran bagi siapa saja
yang memiliki informasi rahasia berkaitan dengan kepentingan publik,
namun khawatir akan keselamatan pribadi dan keluarganya. Informasi
rahasia ini melalui mekanisme yang sudah disepakati oleh media
anggota Indonesialeaks, akan dibuat menjadi produk jurnalistik.
Platform Indonesialeaks akan sangat berguna bila kehadirannya
dimanfaatkan oleh banyak orang yang memiliki informasi rahasia,
apalagi kemudian informasi rahasia ini bisa dikemas menjadi produk
jurnalisme investigasi yang mendalam yang lengkap, sehingga dapat
digunakan oleh para aparat penegak hukum dalam penyelidikan
kasusnya. Namun bila sebaliknya, tentu akan menjadi usaha bersama
yang tidak bermanfaat.
Menyiapkan pengacara yang dapat memberikan bantuan hukum,
bila para whisthleblower dapat diketahui indentitas dirinya, sehingga
berhadapan dengan masalah hukum, adalah upaya yang dapat
mendorong para whisthleblower memberikan datanya ke platform
indonesialeaks.
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Menjadi whisthleblower bukanlah merupakan sesuatu yang mudah
apalagi menyenangkan, bahkan sebaliknya ancaman kekerasan,
gugatan hukum bahkan kriminalisasi akan menjadi resiko yang
potensial dihadapi oleh para whitleblower Berdasarkan data kasus
yang LBH Pers miliki, tidak sedikit para whistleblower justru dijebloskan ke dalam jeruji besi karena dianggap mencemarkan nama
baik terlapor. Oleh karena itulah, whisthleblower penting diberikan
perlindungan hukum, agar meraka tidak seperti lilin yang membakar
dirinya, demi tetap bisa menerangi dunia sekitarnya.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers memiliki keprihatinan terhadap
lemahnya perlindungan hukum terhadap whitleblower, kemudian
memiliki inisiatif untuk memperkuat pemahaman para pengacara
untuk membela para whistleblower yang terkena jerat hukum.
Sebagai bagian dari upaya itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Pers menyusun Modul yang berjudul “Pembelaan Hukum Terhadap
Whistleblower di Pengadilan” untuk Advokat dan lembaga yang
konsern dalam membela hak saksi dan korban, dengan tujuan untuk
membangun kemampuan pengacara untuk melakukan advokasi
dan pembelaan hukum atas kasus kasus kriminalisasi terhadap
whistleblower, atau peniup peluit.
Modul ini diharapkan akan menjadi bahan pegangan dalam pelaksanaan training Pembelaan Hukum Terhadap Whistleblower di
Pengadilan. Modul ini disusun dengan rencana training selama 2 hari,
dengan tujuan: 1) Untuk meningkatkan pemahaman pengacara terkait
dengan norma-norma whistleblower, 2) Untuk berbagi pengalaman
tentang praktik-praktik terbaik dan pelajaran berharga dalam advokasi/
pembelaan hukum kasus-kasus kriminalisasi whistleblower, 3) Untuk
merancang strategi advokasi kasus hak atas informasi dan kebebasan
berekspresi untuk level nasional.
Dalam kesempatan ini saya juga memberikan appresiasi dan ucapan
terimakasih yang tulus kepada Ade Wahyudin, Gading Yonggar
Ditya, Ahmad Fathanah Haris, Dida Nadzifa Sadiyah, staff LBH Pers
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yang telah mencurahkan perhatian dan minatnya dalam menulis
panduan untuk memberikan pemahaman hal-hal terkait perlindungan
whisthleblower ini. Selain itu, saya juga memberikan appresiasi dan
ucapan terimakasih kepada Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur
Eksekutif Institute Criminal Justice Reform (ICJR) yang telah bersedia
meluangkan waktunya menjadi mitra diskusi tim penulis modul
agar materi-materi dalam modul lebih mendalam dan lebih memiliki
korelasi dengan kepentingan pembelaan hukum whisthleblower.
Akhirnya saya juga memberikan appresiasi dan ucapan terimakasih
kepada Perhimpunan Pengembanagn Media Nusantara (PPMN)
yang telah mendukung kegiatan penyusunan modul dan pelatihan
pengacara untuk pembelaan whisthleblower, umumnya juga kepada
semua media anggota dan NGO partnerts Indonesialeaks dan Free
Press Unlimited (FPU) yang telah mendukung inisiatif pembentukan
platform indonesialeaks sebagai upaya untuk mendorong meluasnya
karya-karya jurnalisme investigatif dalam mendorong kualitas berita
yang lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan validasi
informasinya.
Selamat membaca !
Jakarta, 12 Desember 2017

Nawawi Bahrudin, SH
Direktur Eksekutif
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)

v

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

vi

Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
iii
LATAR BELAKANG ..................................................................... 1
Tujuan Pelatihan ............................................................ 4
Kelompok sasaran pelatihan ......................................... 5
Metodologi ..................................................................... 5
Isi Pelatihan ................................................................... 5
Peran Fasilitator dan Narasumber ................................. 8
AGENDA ...................................................................................... 11
MODUL 1: PENGANTAR
13
Kegiatan 1.1. Pembukaan dan Kata Sambutan ............... 15
Aktivitas 1.2. Orientasi Pelatihan ................................... 16
Aktivitas 1.3. Pendekatan dan Metode Pelatihan ............ 18
Lembar Rujukan 1 : Metodologi Pelatihan Spiral ............. 19
MODUL 2: MENGENAL WHISTLEBLOWER ............................... 21
Kegiatan 2.1: Brainstorming ........................................... 23
Kegiatan 2.2: Presentasi Narasumber: ............................. 23
Lembar Rujukan 2 : Pengantar Perlindungan Saksi ....... 25
MODUL 3: PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER ...................... 33
Kegiatan 3.1: Brainstorming ........................................... 35
Kegiatan 3.2: Presentasi Narasumber: ............................. 35
Lembar Rujukan 3: Perlindungan Whistleblower ............. 36
MODUL 4: KRIMINALISASI
DAN GUGATAN HUKUM
TERHADAP KARYA JURNALISTIK ............................. 43
Kegiatan 4.1: Brainstorming .......................................... 45
Kegiatan 4.2: Presentasi Narasumber: ............................ 45
Lembar Rujukan 4: Kriminalisasi dan Gugatan Hukum
Terhadap Karya Jurnalistik ............................................ 46
MODUL 5: HAK ATAS INFORMASI MASYARAKAT ..................... 57
Kegiatan 5.1: Brainstorming .......................................... 59
Kegiatan 5.2: Presentasi Narasumber: ............................ 59
Lembar Rujukan 5: Hak Atas Informasi ............................. 60

vii

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

MODUL 6: LITIGASI STRATEGIS
Kegiatan 6.1: Brainstorming ..........................................
Kegiatan 6.2: Presentasi Narasumber: ............................
Lembar Rujukan 6: Litigasi Strategis ..............................
MODUL 7: DISKUSI KELOMPOK ...............................................
Kegiatan 7.1: Diskusi Kelompok ....................................
Lembar Rujukan 7: Skenario Kasus ...............................
MODUL 8: EVALUASI DAN PENUTUP .......................................

71
73
73
74
97
81
82
85
87
LAMPIRAN .................................................................................. 89
Lampiran 1: Materi Bapak Edwin Partogi Wakil Ketua LPSK
“WHISTLEBLOWER” ............................................ 91
Lampiran 2: Materi Bapak Supriyadi Widodo Eddyono
Direktur ICJR “Respon dan Perlindungan Bagi
Whistleblower di Indonesia” ............................... 103
Lampiran 3: Materi Bapak Yosep Ady Prasetyo Ketua Dewan
Pers “Gambaran Kasus Pers” .............................. 113
Lampiran 4: Materi Bapak Hendra J Kede Komisioner KIP RI
“HAK ATAS INFORMASI, KOMISI INFORMASI,
DAN WHISTLEBLOWER” .................................... 121
Lampiran 5: Materi Bapak Anggara Peneliti ICJR “Memahami
Litigasi Strategis” ................................................. 133
Lampiran 6: SEMA-No.04-2011 ................................................. 143
Lampiran 7: Notulensi Kegiatan ................................................. 149
BIOGRAFI: TIM PENYUSUN MODUL ........................................ 213
DAFTAR ORGANISASI MENGIKUTI PELATIHAN .................... 217

viii

Latar Belakang

LATAR BELAKANG

1

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

2

Latar Belakang

PENGANTAR
LATAR BELAKANG

M

anual ini disusun dengan maksud untuk dapat digunakan oleh para Advokat dan organisasi-organisasi
yang bergerak didalam advokasi perlindungan saksi
dan korban di wilayah Indonesia. Ancaman, gugatan
hukum bahkan kriminalisasi masih menjadi tren tertinggi bagi para
whitleblower dan tidak sedikit para whistleblower juga dijebloskan ke
dalam jeruji besi karena dianggap mencemarkan nama baik terlapor.
Sebagaimana kita ketahui bahwa whistleblower sebenarnya telah
memiliki perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban diikuti dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi yang Bekerja Sama
(Justice collaborator) lebih jauh lagi whistleblower juga dilindungi oleh
UU HAM dan UUD 1945, namun aturan tersebut belum membuat
para whistleblower bebas dari jeratan hukum atau kriminalisasi.
Kebebasan atas informasi dan kebebasan berekspresi merupakan
salah satu elemen yang cukup berperan penting dalam negara
dengan sistem demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada
tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration on Human
Resolusi No. 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak
atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan ...
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”.
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang
memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partipasi publik
melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau
berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka
tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Kebebasan berekspresi tidak hanya
penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi.1
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dengan dukungan dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) telah menyusun
Modul yang berjudul “Pembelaan Hukum Terhadap Whistleblower
di Pengadilan” untuk Advokat dan lembaga yang konsern dalam
membela hak saksi dan korban, dengan tujuan untuk membangun
kemampuan dari pengacara untuk melakukan advokasi dan pembelaan
hukum atas kasus kasus kriminalisasi terhadap whistleblower.

TUJUAN PELATIHAN
Modul ini diharapkan akan menjadi bahan pegangan dalam pelaksanaan training Pembelaan Hukum Terhadap Whistleblower di
Pengadilan yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
Training selama dua hari ini direncanakan akan diikuti oleh Advokat
yang konsern dalam advokasi kasus hak atas informasi dan kebebasan
berekspresi, dengan tujuan:
1. Untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait dengan
norma-norma whistleblower.
2. Untuk berbagi pengalaman tentang praktik-praktik terbaik dan
pelajaran berharga dalam advokasi/pembelaan hukum kasuskasus kriminalisasi whistleblower.
1
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3.

Untuk merancang strategi advokasi kasus hak atas informasi
dan kebebasan berekspresi untuk level nasional.

KELOMPOK SASARAN PELATIHAN
Manual dan lokakarya ini ditujukan bagi mereka yang berprofesi
dibidang hukum, terutama advokat yang konsern dalam advokasi
kasus hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

METODOLOGI
Buku panduan ini menggunakan metode pendidikan partisipatif yang
menekankan pada kontribusi peserta sebagai narasumber dalam
proses belajar bersama. Ini lazim digunakan dalam lokakarya yang
melibatkan orang dewasa (adult learning). Untuk itu, sepanjang
pelatihan, peserta dituntut untuk berbagi pengalaman dan pemahaman
melalui diskusi maupun kerja-kerja kelompok, tanya-jawab usai
presentasi seorang narasumber maupun diskusi umum di ruang
pleno. Penekanan kemampuan akan diberikan pada keterampilan
dan diskusi terfocus pada hari terakhir training

ISI PELATIHAN
Buku panduan ini dibagi menjadi 7 modul, 1 (satu) Modul pengantar,
2 (dua) modul membahas masalah norma dan perlindungan
whistleblower, 1 (satu) modul membahas masalah hak atas informasi,
dan 1 (satu) modul tentang strategi advokasi, serta 1 modul membahas
focus diskusi dari peserta training dan modul terakhir evaluasi dan
penutup. Namun, dalam prakteknya, setiap bagian dari modul ini bisa
disesuaikan dengan kebutuhan praktis dan strategis di lapangan.
Kebutuhan dan karakter peserta sebaiknya diutamakan dalam
menyusun kembali modul-modul apa saja yang paling penting untuk
disampaikan pada para peserta. Berikut ini isi dari masing-masing
modul di buku panduan ini:

5

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

MODUL 1: PENGANTAR
Modul ini menjelaskan tujuan-tujuan, metodologi, dan agenda dari pelatihan. Modul ini memberikan kesempatan bagi
para peserta untuk saling mengenal satu sama lain, untuk
mengartikulasikan harapan-harapan mereka terhadap pelatihan dan pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang
akan mereka kontribusikan ke dalam pelatihan. Harapan
harapan dan kontribusi dari para peserta akan membentuk
fokus dan isi dari pelatihan.
MODUL 2: MENGENAL WHISTLEBLOWER
Modul ini menjelaskan tentang pengantar whistleblower dengan
modul ini memberikan pengetahuna kepada peserta tentang
norma whistleblower dalam legislasi di Indonesia. Normanorma diantaranya adalah norma di dalam undang-undang
perlindungan saksi dan undang-undang lainnya, norma di dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
dan Saksi yang Bekerja Sama (Justice collaborator) dan Kesepakatan bersama aparat penegak hukum.
MODUL 3: PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER
Setelah peserta memahami modul dua, maka peserta
akan diberikan materi modul tiga yaitu perlindungan
whistleblower. Di dalam modul ini akan menjelaskan
tentang respon dan perlindungan bagi whistleblower
kemudian bagaimana implementasi perlindungan yang
dilakukan oleh LPSK, Polri dan penegak hukum lainnya.
Implementasi perlindungan akan dikomparasikan dengan
praktek kriminalisasi yang sering terjadi pada whistleblower.
Modul tiga ini akan diakhiri dengan diskusi kelompok dari
para peserta terkait kasus-kasus whistleblower.
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MODUL 4: KRIMINALISASI DAN GUGATAN HUKUM TERHADAP
KARYA JURNALISTIK
Isu whistleblower tidak bisa dilepaskan dengan isu
kemerdekaan pers dalam konteks jurnalisme investigasi.
Dalam beberapa hal pemberi informasi terkadang enggan
untuk dicantumkan namanya atau diberitahukan kepada
publik bahwa tentang identitas pelapor kejahatan. Kewajiban
seorang jurnalis adalah melindungi narasumber yang
memberikan informasi penting sebagai bahan investigasi
mendalam bagi para jurnalis. Tidak jarang juga, akibat
berita tersebut akan menimbulkan pelaporan pencemaran
nama baik atau pidana lainnya atau juga gugatan hukum
lainya kepada media yang memberitakan tersebut. Oleh
karena itu modul ini akan menjelaskan tentang pola-pola
kriminalisasi atau gugatan hukum kepada karya jurnalistik
dan perlindungan narasumber dan implementasi hak tolak
yang dimiliki oleh seorang jurnalis.
MODUL 5: HAK ATAS INFORMASI MASYARAKAT
Dalam hal isu yang tidak lepas dari isu whistleblower
adalah isu hak atas informasi masyarakat. Dalam modul
ini peserta akan diberikan pemahaman terkait Hak atas
informasi yang dijamin konstitusi, Informasi Publik dan
Privat, sengketa penyelesaian hak atas informasi di Komisi
Informasi Publik, Pencurian data untuk kepentingan publik
dan Whistleblower dan hak atas informasi masyarakat.
MODUL 6: LITIGASI STRATEGIS
Modul ini memungkinkan para peserta untuk berdiskusi
tentang argumen-argumen dan teknik-teknik hukum
yang digunakan di dalam advokasi mereka untuk tingkat
nasioal dan bagaimana membangun kolaborasi advokasi
bersama. Para pengacara akan diajak untuk berkolaborasi
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satu sama lain dan membangun strategi-strategi advokasi
bersama untuk mendorong perlindungan terhadap
whistleblower di Indonesia. Materi yang akan diberikan
kepada peserta pada modul lima ini adalah tentang
litigasi strategis dan tantangan advokasi litigasi strategis.
MODUL 7: DISKUSI KELOMPOK
Pada bagian ini peserta akan dibagi dalam kelompok
kerja kecil dan membahas beberapa isu terkait dengan
whistleblower dan hak atas informasi.
MODUL 8: EVALUASI DAN PENUTUP

PERAN FASILITATOR DAN NARASUMBER
Pelatihan ini akan difasilitasi oleh seorang atau lebih dari seorang
fasilitator yang akan dibantu oleh seorang fasilitator pendamping.
Peran dari tim fasilitasi adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan
belajar yang positif dan mendukung proses belajar para peserta.
Belajar adalah sebuah proses berbagi, memberi dan menerima. Belajar
bukanlah tentang “seorang ahli” yang memberikan pengetahuan dan
keterampilan kepada pihak lain.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, sumber utama pelatihan adalah
para peserta, namun sejumlah individu dengan keahlian khusus di
terkait dengan whistleblower dan advokasi hukum akan diundang untuk
menyajikan topik-topik yang berbeda selama pelatihan berlangsung.
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AGENDA
HARI PERTAMA
9:00 – 9:30

Modul 1: Pengantar

09:30 – 09:45
Modul 2: Mengenal Whistleblower
a.
b.
09:45 – 12:00

c.

Norma Whistleblower dalam legislasi
-

12:00 – 13:00
Modul 3: Perlindungan Whistleblower
a.
whistleblower
b. Model Perlindungan whistleblower
13:00 – 15:00
c.

Contoh Kasus Kriminalisasi atau guKasus Asian Agri dll

15:00 – 15:15

a.
15:15 – 17:00

b.

c.
17:00
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HARI KEDUA
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
a.
b.
c.
09:30 – 12:30

Komisioner KIP RI
d.
e.

12:30 – 13:30
a.
b.
13:30 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 17:00
17:00
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c.
d.

Modul 1: Pengantar

MODUL 1:
PENGANTAR

13

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

14

Modul 1: Pengantar

MODUL 1: PENGANTAR

Kegiatan 1.1. Pembukaan dan Kata Sambutan
Metode
Pidato pendek
Uraian
Media
Pidato singkat
Waktu
10 menit
Langkah-langkah
1. Penyelenggara menyambut para peserta dan mengajak
perwakilan dari organisasi-organisasi mitra untuk membuka
pelatihan.
2. Perwakilan dari organisasi-organisasi mitra memberikan
pandangan umum tentang pelatihan, menyampaikan garis
besar tentang latar belakang dan tujuan pelatihan dan secara
resmi membuka pelatihan.
3. Penyelenggara pelatihan menjelaskan tentang hal-hal teknis,
termasuk jadwal pelatihan, fasilitas, materi-materi belajar,
serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk memastikan
bahwa penyelenggaraan sesi pelatihan berjalan dengan baik.
4. Penyelenggara memperkenalkan dan mengajak tim fasilitasi
untuk memulai pelatihan.
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Kegiatan 1.2. Perkenalan, Orientasi Pelatihan dan
Pendekatan Metode Pelatihan
Metode
Permainan menggambar
Presentasi singkat
Brainstorming
Media
Microphone dan speakers
Tanda pengenal (name tag)
Kartu dan spidol berwarna
Flipchart
Spidol
Selotip
Metode Pelatihan Spiral
Waktu
20 menit
Langkah-langkah
Perkenalan:
1. Fasilitator meminta para peserta untuk memasang tanda
pengenal yang disediakan.
2. Fasilitator meminta para peserta untuk memikirkan sebuah
kata benda atau kata sifat yang menggambarkan tentang diri
mereka dan meminta mereka untuk menggambarkannya pada
sebuah kartu dengan menggunakan pena berwarna yang
disediakan di atas meja. (Contoh: menggambar timbangan
untuk menggambarkan keadilan).
3. Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang gambar yang dibuat.
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Menyusun Aturan-aturan Dasar
1. Fasilitator menanyakan kepada para peserta tentang perilakuperilaku dan komitmen-komitmen apa yang diperlukan demi
terciptanya dinamika kelompok yang positif dan lingkungan
belajar yang efektif.
2. Fasilitator menjelaskan tentang poin-poin kunci dan mengajak
para peserta untuk membahas dan menyepakati aturanaturan apa yang perlu diikuti selama pelatihan.
3. Fasilitator pendamping kemudian menuliskan acuan-acuan
ma pelatihan berlangsung.
1.
2.

3.

4.

Fasilitator pendamping membagikan dua buah kartu berwarna
kepada para peserta (kartu berwana merah dan hijau).
Fasilitator meminta para peserta untuk menuliskan harapanharapan mereka yang terkait dengan pelatihan di kartu warna
merah dan kontribusi-kontribusi mereka di kartu warna
hijau. Para peserta diminta untuk menuliskan nama mereka
di kartu kontribusi.
Fasilitator kemudian menempelkan kertas-kertas berwarna
di dinding dan membandingkan harapan-harapan dan kontribusi-kontribusi para peserta dengan apa yang tertulis di
dalam tugas pra pelatihan para peserta.
Fasilitator meninjau jawaban-jawaban dan merujuk kembali
pada tujuan pelatihan, meminta penjelasan jika diperlukan dan
secara singkat merangkum harapan-harapan dan kontribusikontribusi para peserta. Tujuan pelatihan:
a. Memperkenalkan proses pengembangan Teori Kasus;
b. Membangun keterampilan pengacara untuk mempersiapkan ringkasan kasus yang dapat digunakan
untuk advokasi Hak Asasi Manusia dan pembelajaran;
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c.

Mengembangkan template umum yang dapat digunakan oleh organisasi yang berbeda untuk mendokumentasikan kasus hak asasi manusia; dan
d. Mengeksplorasi penggunaan ringkasan kasus untuk
membuat pengaduan hak asasi manusia dengan
menggunakan mekanisme hak asasi manusia nasional,
internasional dan ASEAN.
Pendekatan dan Metodologi Pelatihan:
1. Fasilitator meminta para peserta untuk membuka agenda
pelatihan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang
pelatihan. Fasilitator kemudian menjelaskan agenda pelatihan
dengan menggambar sebuah rumah dengan menempatkan
modul-modul pelatihan sebagai pilar-pilar pembelajaran.
2. Fasilitator menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi
yang akan digunakan selama proses pelatihan (Metodologi
Pelatihan Spiral).
3. Fasilitator mengundang komentar dari para peserta terkait
dengan pengalaman mereka menggunakan metodologi
partisipatorisn dalam sesi-sesi pelatihan hak asasi manusia.
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LEMBAR RUJUKAN 1: Metodologi Pelatihan Spiral12

1. Proses belajar dimulai dengan pengalaman para peserta (yakni, pengetahuan,
keterampilan, nilai-nilai dan pengalaman hidup dalam hal hak asasi manusia
yang mereka miliki).
2. Setelah membagikan pengalaman mereka, para peserta menganalisa
pengalaman-pengalaman mereka tersebut dan mencari polanya (yakni, apa
persamaan yang dimiliki? Apa pola-polanya?).
3. Untuk melengkapi pengalaman para peserta, informasi dan teori baru dari
para ahli akan ditambahkan atau ide-ide baru akan dikembangkan secara
kolektif.
4. Para peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari,
mempraktikkan keterampilan-keterampilan dan strategi-strategi baru, dan
rencana tindakan yang akan dilakukan.
5. Setelah itu (biasanya ketika mereka kembali ke organisasi dan pekerjaan
harian mereka) para peserta akan menerapkan apa yang telah mereka
pelajari ke dalam tindakan.

2

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Equitas, “Evaluating Human Rights Training Activities: A Handbook for Human
Rights Educators”, Montreal, 2011, hal. 13.
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MODUL 2:
MENGENAL WHISTLEBLOWER
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Kegiatan 2.1. Brainstorming
Metode
Brainstorming
Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
Waktu
15 menit
Langkah-langkah
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan
dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang
apa yang dimaksud dengan “whistleblower”. Beberapa
pertanyaan kunci untuk didiskusikan:
a. Apa yang peserta ketahui tentang whistleblower?
b.

Kegiatan 2.2. Presentasi
Narasumber:
Whistleblower

Mengenal

Metode
Presentasi Narasumber
Tanya jawab
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Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
Waktu
105 menit
Langkah-langkah
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan
dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan
dicakup dalam presentasi.
3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif
dan partisipatif.
4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:
a. Pengantar Perlindungan Saksi
b. Pengertian Whistleblower dan ruang lingkupnya.
c. Norma Whistleblower dalam legislasi di Indonesia
(UU perlindungan saksi dan UU lainnya, Surat Edaran
Mahkamah Agung dan Kesepakatan bersama aparat
penegak hukum
LEMBAR RUJUKAN 2: Mengenal Whistleblower
APA ITU WHISTLEBLOWER
Whistleblower atau whistleblowing merupakan sebuah istilah yang belum
umum. Seorang pengungkap kadang-kadang juga disebut sebagai saksi
Internal, saksi dari dalam, atau sebagai seseorang yang memberikan
informasi demi kepentingan umum3 termasuk pengungkapan informasi dilindungi atau pengungkapan pelanggaran kepada kepada
atasan, manajer, pemimpin organisasi, instansi lainnya dan akhirnya
pengungkapan kepada publik (termasuk pula pengungkapan kepada
3
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publik melalui media) 4. Namun dalam Pengertian ini, pengungkapan
yang dilakukan tidak termasuk informasi dalam hal adanya keluhan dan
keluhan pribadi, meskipun ini mungkin juga memiliki dimensi kepentingan
publik, tentang terjadinya sebuah pelanggaran atau kesalahan tempat
kerja yang dapat merugikan publik 5
6

whistleblowing berarti
pengungkapan yang melibatkan atau dilakukan oleh suatu anggota
organisasi (mantan-bekas anggota organisasi), terkait perilaku atau
perbuatan yang tidak bermoral, atau praktek tidak sah di bawah
kendali majikan (atasan) mereka, untuk orang atau organisasi yang
bila diungkapkan ke publik maka pelakunya dapat melakukan tindakan
pembalasan bagi pengungkapnya.
Dengan kata lain Whistleblower berarti Seseorang yang mengungkapkan pelanggaran atau perbuatan salah yang terjadi dalam suatu
organisasi kepada publik atau orang yg memiliki otoritas atau Seorang
pekerja yg memiliki pengetahuan atau informasi (dari dalam) tentang

masyarakat tentang posisi whistleblower, dan mengapa tindakan
mereka menjadi penting, dan mengapa mereka sering cenderung
memerlukan perlindungan.
Whistleblowers memegang peranan penting dalam membongkar
bermacam kejahatan kejahatan korupsi, kecurangan dan mismanajemen/salah pengurusan serta untuk mencegah kerugian yang
diakibatkan kelalaian atau kesalahan.
Peter Bowden mendefenisikan whistleblowing adalah pengungkap
yang diekspos oleh orang-orang dalam atau dari luar organisasi, yang
yang menjadi kepentingan umum dan tidak tersedia secara publik7
4
5
6
7

Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
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ini berasal dari internal organisation. Karena masih banyak studiliteratur yang berpendapat bahwa whistleblower harus datang dari
dalam sebuah organisasi.8
dengan membedakan antara aktivis dan whistleblowers. dalam
diketahui atau dikenal secara umum. Sedangkan Aktivis berkampanye
melawan masalah yang sudah menjadi pengetahuan umum.
Pengertian lainnya berkaitan dengan motivasi whistleblower,
Fletcher, Sorrell, dan Silva, misalnya, menegaskan bahwa yang ketika whistleblower meniup peluit (melakukan pengungkapan) maka
harus ada alasaan moral yang tepat9. Dimana harusnya whistleblower
bertindak demi kepentingan umum. Namun sebenarnya motivasi ini
tidak begitu relevan, karena tidak akan ada motivasi informan yang
sepenuhnya murni, bahkan yang seorang whistleblower melakukan
pengungkapan kadang juga karena didorong oleh marah, jengkel
atau tidak suka, yang lebih penting adalah bahwa pengungkapannya
itu dapat menghentikan aktivitas yang ilegal atau korup.10
Kata Whistleblower pertama kali di ungkapkan di media, dengan kasus
pengungkapan “Pontagon Papers” dokumen tentang perang Vietnam
pada tahun 1971 yang dalangi oleh Daniel Ellsberg (Mantan karyawan
departemen Pertahanan Amerika Serikat). Dokumen tersebut berisi
studi rahasia oleh departemen pertahanan soal keterlibatan Amerika
Serikat di Vietnam. Sejatinya pemerintahan Amerika serikat telah
jauh-jauh hari mengetahui, perang ini tidak mungkin dimenangkan.
Memaksanya terus lanjut hanya akan menyebabkan korban nyawa
lebih banyak. Publikasi itu dicegah mati-matian oleh oleh pemerintahan
Richard Nixon dan juga mengungkapkan bahwa pemerintahan
presiden Lyndon Johonson telah berbohong pada rakyat soal perang
Vietnam, Daniel Ellsberg di ketahui mengirim sebagian bocoran
8
9
10
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informasi pada sejumlah koran seperti The New York Times dan
Washington Post.
Sebagai contoh di Amerika Serikat ada dua agen pemerintahan yang melindungi
Whistleblower dari pembalasan sebagai berikut :
penuntutan federal AS yang independen, mengelola Whistleblower Protection Act
(Undang-Undang Perlindungan Whistleblower). OSC dibentuk untuk melindungi
pelapor pegawai federal yang mengungkapkan kesalahan Atasannya yang buruk,
pemborosan dana, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran undangundang dan khusus terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ia menerima,
menyelidiki menuntut dan menerimah keluhan dari pelapor yang mengklaim
telah mengalami pembalasan karena pengungkapan informasi mereka tentang
kesalahannya, dan memberikan perlindungan dari pembalasan.
independen lembaga peradilan dengan kekuatan untuk mengadili keputusan. Ini
didirikan untuk melindungi sistem merit federal terhadap praktik personil partisan
politis dan larang lainnya untuk memastikan bahwa ada perlindungan yang memadai
bagi Pelapor akibat penyalahgunaan oleh agen Pengelola. Salah satu fungsi (Merit
Systems Protection Board) MSPB adalah mengadili keluhan pelapor yang diajukan
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Whistleblower 5 USC § 1221 (e)

PENGERTIAN PERLINDUNGAN SAKSI
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat mendiri, dan/atau ia alami sendiri berdasarkan pasal
1 ayat 1 UU no. 13 tahun 2006 perubahan UU no. 31 tahun 2014
tentang Perlindungan saksi dan korban.
Setiap orang yang menjadi saksi baik, tindak pidana umum atau
tindak pidana Khusus saksi wajib di lindungi dari ancaman, maka dari
itu peran saksi sangat penting, berdasarkan UU no. 13 tahun 2006
perubahan UU no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan
korban. Pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan sebagai berikut;
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya
disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan
berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak
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lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
Pada penjelasan di atas saksi telah dilindungi secara hukum yang di
tuangkan ke dalam perundang-undangan, Perlindungan saksi telah
mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan
untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang
wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini pada pasal 1 ayat 8 UU no. 13 tahun
2006 perubahan UU no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi
dan korban.
PENGERTIAN WHISTLEBLOWER DAN RUANG LINGKUPNYA
1. Pengertian Whistleblower
whistleblower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan
tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku
kejahatan yang dilaporkannya11 Dalam undang-undang 31 tahun
2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun
2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu: Whistleblower
adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan
kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan,
sedang atau telah terjadi.
2. Ruang lingkup
Berdasarkan Sema No. 4 tahun 2011, ruang lingkup whistleblower
meliputi Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah
tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak
pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak
pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana
tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi
stabilitas dan keamanan masyarakat.
WHISTLEBLOWER DALAM LEGISLASI DI INDONESIA
1) Norma Whistleblower pada pasal 10 ayat 1 UU No. 31
11
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Tahun 2014 Jo 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi
dan korban sebagai berikut;
Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak
dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun
perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan,
sedang,atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau
laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2) Norma wishtleblower pada pasal 41 ayat 2 Undang-undang
No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berkut;
a.
adanya dugaan telahterjadi tindak pidana korupsi;
b.
memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
bertanggungjawab kepada penegak hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi;.
d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan
tentang laporannya yang diberikan kepada penegak
hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal;
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan,
penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai
saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mempunyai hak dan tanggungjawab dalam
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korupsi;
4. hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat 93) dilaksanakan dengan
berpegang teguh pada asas-asas aau ketentuan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dengan menaati norma agama
dan norma sosial lainnya;
5.
dan pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3) Norma whistleblower pada pasal 2 ayat 1 PP No 71 Tahun
2000 Tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat
Dan pemberian penghargaan dalam pencegahan Dan
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut
Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga
dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi
tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan
pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi
mengenai perkara tindakpidana korupsi.
4) Norma whistleblower pada pasal 5 Peraturan Pemerintah
No. 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus
Bagi Pelapor Dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU), sebagai berikut;
a.
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atau mental;
b.

perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;

c.

perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor
dan Saksi; dan/ataupemberian keterangan tanpa
bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa
pada setiap tingkat pemeriksaan perkara

5) Norma Whistleblower pada pasal 4 Peraturan Pemerintah
No. 02 Tahun 2002 Tentang Tata Cara perlindungan korban
dan saksi dalam pelanggaran Hak asasi Manusia yang berat
sebagai berikut;
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:
a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau
b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di
sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan
tersangka,
6) Norma Whistleblower pada pasal 3 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelindungan saksi,
Penyidikan, Penuntutan Umum, dan Hakim dalam perkara
tindak pidana terorisme sebagai berikut;
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa:
a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman
a. kerahasiaan identitas saksi;
b. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di
sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan
tersangka.

31

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

7) Norma whistleblower pada pasal 33 Undang-undang
No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Corruption 2oo3, sebagai berikut;
Setiap negara peseta wajib mempertibangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum
nasionalnya “untuk memberikan kekebalan penuntutan”
bagi orang yang memberikan kerja sama yang subtansial
dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan
(whistleblower) yang ditetapkan dalam konvensi ini.
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PERLINDUNGAN
WHISTLEBLOWER
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Kegiatan 3.1. Brainstorming
Metode
Brainstorming
Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
Waktu
15 menit
Langkah-langkah
Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang
dimaksud dengan “whistleblower”. Beberapa pertanyaan kunci untuk
didiskusikan:
a. Praktek perlindungan whistleblower?
b. Contoh Kriminalisasi whistleblower
Kegiatan 3.2. Presentasi Narasumber: Perlindungan Whistleblower
Metode
Presentasi Narasumber
Tanya jawab
Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
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Waktu
120 menit
Langkah-langkah
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuantujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang
akan dicakup dalam presentasi.
3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara
interaktif dan partisipatif.
4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:
a. Respon dan Perlindungan bagi whistleblower
b. Model Perlindungan whistleblower oleh LPSK,
Polri dan Aparat penegak hukum lainnya
c. Contoh Kasus Kriminalisasi whistleblower
LEMBAR RUJUKAN 3: Perlindungan Whistleblower
Respon dan Perlindungan bagi whistleblower
Beberapa model perlindungan bagi Whistleblower cukup komprehensif
dan luas tidak hanya mencakup wilayah hukum pidana juga mencakup
cabang hukum lainnya seperti perdata, yakni12:
Kerahasiaan. Hampir semua negara menyediakan kerahasiaan untuk identitas whistleblowers, sampai batas tertentu.
bahwa orang yang dituduh kesalahan harus diberitahu
tentang sifat dari tuduhan tersebut melawan mereka dan
mereka diizinkan untuk membantahnya. Investigasi dari
sebuah pengungkapan whistleblower akan menyebabkan
terbukanya informasi ketika sedang memeriksa yang
akhirnya dapat mengungkapkan identitas whistleblower.
Pembatasan atas pembalasan. Melarang pembalasan kepada
whistleblower agar dihukum dan diancam pidana maksimal
12
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Tindakan atau Perintah-perintah Pengadilan. Beberapa peraturan whistleblower di beberapa negara, memungkinkan untuk
whistleblower agar mendapatkan perintah pengadilan yang
melarang pembuatan pembalasan terhadap whistleblower.
Mendapat Prosedur penggatian kerusakan. undang-undang
harus membatasi bahwa bagi seorang individu
yang
mendapatkan pembalasan dapat melakukan gugatan.
Right to relocate. Hak untuk direlokasi atau mendapatkan
penggatian pekerjaan
Civil and criminal indemnity. ganti rugi melalui pidana Dan
perdata
Absolute privilege against defamation, bebas terhadap
ancaman pencemaran nama baik
Model Perlindungan whistleblower
Aspek perlindungan whistleblower di Indonesia dari segi formalitasnya
umumnya dapat dipetakan menjadi dua model. Pertama adalah pengaturan perlindungan yang disediakan oleh Negara dan kedua pengaturan
perlindungan yang dibentuk oleh kelompok privat tertentu13.
Hukum perlindungan terhadap whistleblower yang dibangun oleh
pemerintah secara terbatas ada dalam beberapa peraturan hukum.
(terutama undang-undang hukum pidana khusus) dimana telah
mencoba memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap
whistleblower. Umumnya istilah pelapor dalam beberapa regulasi
yang ada sangat terbatas menjangkau pengertian whistleblower di
beberapa referensi.
memberikan perlindungan terhadap whistleblower (pelapor) ini yakni:
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
13

Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, Tantangan Perlindungan Whistleblower Di Indonesia, Institute for Criminal Justice
Reform (ICJR), Jakarta, Mei 2014, hal 15, beberapa mekanisme whistleblower yang dikembangkan oleh beberapa sektor
yang bukan dibentuk oleh lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum yakni model Whistleblowing System KNKG,
Sistem Whistleblowing di Pertamina, BPKP, Garuda dan lain lain.
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Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 – UU No. 23 Tahun 2003
tentang Tindak pidana Pencucian Uang Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC
Undang-Undang No 27 tahun 2008 tentang Ombusdman
UU tindak pidana khusus lainnya misalnya UU Narkotika dan
Terorisme
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 UU tentang perlindungan
Saksi dan Korban dan Revisi dalam UU No 31 Tahun 2014.
PP 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus
Bagi Pelapor dan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Paling tidak ada 6 titik fokus untuk melihat perlindungan mengenai
whistleblower di Indonesia yakni mecakup14 :
Pengertian dan ruang lingkup pelapor
Kemana pelaporan di lakukan
Mekanisme syarat, cara atau prosedur melakukan pengaduan
Kepastian pengaduan untuk di tindaklajuti
Mekanisme perlindungannya
Reward bagi pelaporan
Perlindungan bagi pelapor memang telah diatur dalam masing-masing
regulasim, namun masih bersifat terbatas mencakup kerahasiaan
identitas, dan perlindungan ancaman yang membahayakan jiwa atau
harta. Dan lepas dari tuntutan pidana15.

14
15
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Model Perlindungan
kerahasiaan identitas/ identitas anonim bagi pelapor

Regulasi
1

merahasiakan identitas pelapor.Pelanggaran terhadap
ketentuan ini memberikan hak kepada pelapor atau ahli
warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.2
perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.3
tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana
atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh
yang bersangkutan

Money Loundring

nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan

Maladministrasi di
Ombusdman

Perlindungan identitas pelapor

Terorisme

Perlindungan identitas pelapor
pelapor beserta keluarganya wajib diberi perlindungan
oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri,
jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun
sesudah proses pemeriksaan perkara4.
pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum baik
pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan
dan kesaksiannya5
perlindungan lainnya sesuai keputusan LPSK

Narkotika

LPSK

Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
“Whistleblower atau saksi pelapor tidak bisa dituntut secara
hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang
akan atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau pelaporan
tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.”
Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi
Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan,
1.
2.
3.
4.
5.

Pasal 31 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
Pasal 39 UU No. 15 th 2002 TPPU
Pasal 40 UU No 15 Tahun 2002 TPPU
Pasal 100 Ibid
Pasal 10 UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
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sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda
hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus
oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Selain undang-undang tentang perlindungan Saksi dan Korban di
atas, para aparat penegak hukum juga telah membuat peraturan
bersama yang ditandangani oleh Menteri Hukum dan Ham, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam aturan bersama tersebut menyebutkan tentang perlindungan dan
hak-hak dari whistleblower. Dalam pasal 5 tentang bentuk perlindungan,
pertama, saksi pelapor atau whistleblower berhak atas perlindungan
tuan perundang-undangan. Kedua, pelapor atau saksi pelapor tidak
dapat dituntut secara hukum, baik secara pidana, administrasi maupun
perdata. Ketiga, dalam hal pelapor kemudian dilaporkan balik oleh
terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutan atas laporan pelapor
didahulukan sampai kasusnya mempunyai kekuatan hukum tetap.
Untuk mendapatkan hak-hak yang telah dituangkan di dalam undangundang ataupun peraturan bersama tersebut, peraturan bersama
tersebut memasukan tentang mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan.
Pasal 7
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Pelapor atau
Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum
sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau
hakim) untuk diteruskan kepada LPSK,atau dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud
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ayat (1) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat
penegak hukum.
(3)Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat
penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.
Pasal 8
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan
oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya
(penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK
berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai
tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).
Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan
perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima
oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum
serta pihak-pihak terkait.
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MODUL 4:
KRIMINALISASI DAN GUGATAN
HUKUM TERHADAP KARYA
JURNALISTIK
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Modul 4: Kriminalisasi dan Gugatan Hukum
Terhadap Karya Jurnalistik

Kegiatan 4.1. Brainstorming
Metode
Brainstorming
Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
Waktu
15 menit
Langkah-langkah
Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang
dimaksud dengan hak atas informasi. Beberapa pertanyaan kunci
untuk didiskusikan:
a.
b. Pola-pola kriminalisasi dan gugatan hukum terhadap media
dan karya jurnalistik
c. Perlindungan Narasumber dan Hak Tolak Jurnalis.
Kegiatan 4.2. Presentasi Narasumber: Kriminalisasi dan Gugatan
Hukum Terhadap Karya Jurnalistik
Metode
Presentasi Narasumber
Tanya jawab
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Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
Waktu
120 menit
Langkah-langkah
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang
tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik
yang akan dicakup dalam presentasi.
3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara
interaktif dan partisipatif.
4. Narasumber akan mengupas secara mendalam
tentang:
a.
b. Pola-pola kriminalisasi dan gugatan hukum
terhadap media dan karya jurnalistik
c. Perlindungan Narasumber dan Hak Tolak
Jurnalis.
LEMBAR RUJUKAN 4: Kriminalisasi dan Gugatan Hukum
Terhadap Karya Jurnalistik
Terkait dengan Pers, seperti pengungkapan fakta seperti yang telah
diterangkan di bagian sebelumnya, maka wartawan/jurnalis juga memiliki
perlindungan terhadap untuk tidak mengungkapkan narasumbernya.
Seperti yang dikemukakan oleh keputusan Mahkamah Eropa untuk hak
asasi manusia menegakkan mereka kebebasan berekspresi. Dalam
Voskuil v Belanda, Pengadilan berpendapat bahwa pemenjaraan
seorang jurnalis menolak untuk mengungkapkan identitas dari sumber rahasia adalah pelanggaran terhadap hak untuk kebebasan
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the European Convention on Human Rights in 1954/Konvensi Eropa
tentang hak asasi manusia Perlindungan sumber jurnalistik adalah salah
satu syarat dasar kebebasan pers, sebagaimana diakui dan tercermin
dalam berbagai instrumen internasional termasuk Rekomendasi
Komite Menteri. Tanpa perlindungan semacam itu, sumber dapat
dihalangi untuk membantu pers dalam menginformasikan masyarakat
mengenai masalah kepentingan umum. Akibatnya peran media
pengawas publik yang penting dapat di rusak dan kemampuan pers
untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan dapat
terpengaruh secara merugikan. Dengan memperhatikan pentingnya
perlindungan sumber jurnalistik untuk kebebasan pers dalam
masyarakat demokratis dan efek yang berpotensi mengerikan, urutan
pengungkapan sumber mengenai pelaksanaan kebebasan tersebut.
ukuran seperti itu tidak sesuai dengan Pasal 10 Konvensi kecuali jika
dibenarkan dengan persyaratan utama untuk kepentingan umum.
Pasal 10 the European Convention on Human Rights in 1954/
Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia: Keluhan wartawan
bahwa ia menolak hak untuk tidak mengungkapkan sumbernya atas
dua artikel yang telah ditulisnya untuk surat kabar tersebut dan bahwa
ia ditahan lebih dari dua minggu dalam upaya untuk memaksanya
melakukan hal tersebut.
Journalist’s complaint that he was denied the right not to disclose his
source for two articles he had written for the newspaper and that he
was detained for more than two weeks in an attempt to compel him
to do so.
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dan berbagai badan internasional maupun regional telah merespon serta
menyetujui dibuatnya kebijakan yang kokoh yang mendukung perlindungan
narasumber.
and Peoples Rights) menyatakan mengenai perlindungan sumber dalam
Prinsip XI Deklarasi Prinsip Kebebasan Berekspresi di Afrika (Declaration of
Principles on Freedom of Expression in Africa) ; Komisi Inter-Amerika untuk
Hak Asasi Manusia (Inter-American Commissionon Human Rights) juga telah
mengadopsi perlindungan sumber sebagai bagian dari Deklarasi Prinsip
Kebebasan Berekspresi (Declaration of Principles on Freedom of Expression)
; dan, baru-baru ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court)
menyatakan hak untuk perlindungan sumber sebagai:
[Sebuah] landasan untuk kebebasan pers, yang tanpanya sumber dapat menjadi
terhalang untuk membantu pers dalam menginformasikan kepada publik mengenai hal-hal terkait kepentingan publik. Akibatnya, peran vital pengawas publik
(publikwatchdog) pers dapat terganggu dan kemampuan pers untuk memberikan
informasi yang akurat dan handal kepada publik dapat terkena dampak merugikan.

Kriminalisasi Karya Jurnalistik
Salah satu kasus yang menjadi perhatian di tahun 2015 adalah
berubahnya pola ancaman terhadap kebebasan pers, pola tradisional
seperti dahulu yang menjadi korban atau terlapor adalah pihak media
atau jurnalis yang memberitakannya tapi pola itu bergeser terlapor
atau korban adalah narasumber yang ada diberita tersebut. Seperti
halnya kasus Ketua KY dan Aktivis ICW Emerson Yuntho, dan
Adnan Topan Husodo aktivis ICW ini dilaporkan karena dianggap
mencemarkan nama baik Prof Romli Atmasasmita yang dianggapnya
kurang mendukung gerakan anti korupsi.
Emerson memang bukan seorang jurnalis, tapi sebagai narasumber
yang ucapannya menjadi berita, hal ini tidak serta merta emerson
sebagai narasumber dijerat karena ucapannya karena walaupun
ucapan itu benar ucapan Emerson, tapi apabila sudah menjadi berita,
itu dikategorikan sebagai karya jurnalistik, karena sudah diolah dengan
prosedur jurnalistik di perusahaan media tersebut dan diselesaikan
melalui sengketa jurnalistik yang ada di dalam UU Pers. Sehingga
dalam hal ini perusahaan media tidak lepas tangan dan harus
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melindungi narasumber. Selain itu, apabila kasus ini terus menerus
terjadi, tidak menutup kemungkinan akan ada Chilling Effect keadaan
dimana masyarakat tidak mau atau enggan berkomentar karena takut
terkena kriminalisasi tersebut. Apabila masyarakat sudah terjangkit
itu, maka kebebasan pers akan semakin buram.
Kriminalisasi insan pers, baik itu perusahaan medianya ataupun
pimpinan redaksinya juga baru-baru ini sedang ramai. Mantan ketua
DPR Setya Novanto melaporkan Metro TV atau Putra Nababan
sebagai pimpinan redaksi atas tuduhan pencemaran nama baik
karena dianggap menyiarkan berita tidak berimbang. Metro TV
dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama
baik. Kasus inipun seharusnya bisa diselesaikan dengan mekanisme
sengketa jurnalistik, walau kemudian akhirnya Setya Novanto
berdamai dengan Metro Tv.16
Kriminalisasi Narasumber Talkshow TV One
Erwin Natosmal Oemar, seorang peneliti hukum dari Indonesian
Legal Roundtable dilaporkan oleh Kapolri Badrodin Haiti karena
mengeluarkan opininya di acara Indonesian Lawyers Club (ILC)
TV One. Pada 25 Agustus 2015 Erwin oleh salah seorang dari TV
One untuk menjadi salah satu narasumber dalam program TV One,
Indonesia Lawyer Club dengan tema Buntut Kasus Sarpin: MA vs
KY, pada 25 Agustus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pukul 19.0023.00 WIB. Dalam acara tersebut, selain Erwin, juga ada beberapa
narasumber lain, antara lain: Prof. Mahfud MD, Imam Anshori, Alvon
Faisal, Frederich Yunadi, Dr. Muzakir, keluarga dari Hakim Sarpin,
dan beberapa narasumber. Dan dalam salah satu sesi diskusi, Erwin
diminta pandangan oleh Host ILC, Karni Ilyas, untuk menyampakan
pandangan terhadap perseteruan MA vs KY yang menjadi tema
diskusi.
16

Catatan Akhir Tahun LBH Pers Tahun 2015
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Pada tanggal 30 Desember 2015, Erwin menerima surat yang dikirim
oleh Bareskrim Polri via Pos. Pada intinya, dalam surat tersebut Erwin
diminta menjadi saksi dalam dugaan pelanggaran terhadap Pasal
207 KUHP dalam peristiwa hukum dalam diskusi ILC di TV One 25
Agustus 2015 terkait pandangan saya yang merespon pernyataan
Anton Charlyan selaku Humas Mabes Polri yang menyebutkan “Anton
Polri”, dan pandangan saya terhadap fenomena kriminalisasi yang
terjadi yang menyebut bahwa “Kepolisan adalah Mesin Kriminalisasi.”
Dewan Pers pada tanggal 19 Januari 2016 telah mengeluarkan
pendapatnya sesuai dengan surat yang telah dikirmkan kepada Kapolri
Badrodin Haiti dan ditembuskan ke Presiden Jokowidodo. Dalam surat
tersebut Dewan Pers berpendapat, acara Indonesian Lawyers Club
yang ditayangkan TV One adalah produk jurnalistik yang dilindungi
oleh undang-undang. Para narasumber yang diundang untuk hadir
dan bicara dalam acara tersebut dipilih dan diketahui oleh pemimpin
redaksi. Semua yang disampaikan narasumber dan kemudian
ditayangkan melalui siaran TV dalam acara seperti itu sepenuhnya
adalah tanggung jawab pemimin redaksi/penanggungjawab TV One.
TV One merupakan media profesional yang memenuhi standar hukum
dan peraturan Dewan Pers yang layak mendapatkan perlindungan
hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 40 Tahun
1999 tentang Pers. Apabila ada keberatan dengan pernytaan seorang
narasumber, semestinya pihak yang berkeberatan menggunakan
prosedur hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur Pasal 5
Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ditahun 2017
Pelaporan Aris Budiman terhadap Majalah Tempo, Inilah.com dan
Narasumber Kompas TV Donal Fariz Aktivis Anti Korupsi.
Setelah Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Aris
Budiman melaporkan Novel Baswedan, kini Aris Budiman juga
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melaporkan tiga media (Majalah Tempo, Narasumber Kompas TV
dan inilah.com) ke Polda Metro Jaya pada 5 September 2017. Namun
bukan hanya Aris Budiman yang melaporkan media-media tersebut ke
pihak kepolisian, tapi mantan Wakil Direktur Kriminal Khusus Mabes
Polri juga ikut melaporkan Tempo Media Group dengan tuduhan
pencemaran nama baik.
Dari tiga karya jurnalistik yang dilaporkan oleh Aris Budiman,
dua diantaranya Dewan Pers telah mengambil sikap, Pertama
menyatakan artikel-artikel yang dimuat oleh Majalah Tempo mengenai
Aris Budiman adalah karya jurnalistik sehingga penyelesaiannya
dilakukan di Dewan Pers sebagaimana Fungsi Dewan Pers antara
lain mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik Pasal 15 ayat 2
huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan
Dewan Pers Juga menyatakan artikel yang dimuat Majalah Tempo
menggunakan sumber-sumber yang kredibel, berimbang dan tidak
menghakimi, maka tidak melanggar kode etik. Kedua, berdasarkan
surat Dewan Pers nomor 591/DP/K/X/2017 menyatakan Narasumber
pada acara Talkshow Aiman yang ditayangkan TV Kompas adalah
produk jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Para narasumber
yang diwawancarai dan bicara dalam hal tersebut dipilih dan diketahui
oleh pemimpin redaksi/penanggung jawab pemberitaan. Dan semua
yang disampaikan narasumber dan kemudian ditayangkan melalui
siaran TV dalam acara seperti itu sepenuhnya adalah tanggungjawab
pemimpin redaksi/penanggung jawab TV Kompas.
Fenomena kriminalisasi terhadap narasumber sangat berbahaya
bagi kebebasan pers dan bisa dianggap sebagai intervensi terhadap
independensi ruang redaksi. Sebab, narasumber bisa gamang dan
takut dalam membeberkan pernyataan kritis terhadap isu sosialpolitik. Akibatnya, publik bisa kehilangan akses pada informasi yang
mendalam, karena narasumber sudah melakukan sensor mandiri
pada pernyataannya. Sehingga publik tak punya lagi referensi
informasi yang kuat.
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Maraknya kriminalisasi narasumber, selain menyebabkan narasumber
melakukan swasensor terhadap pernyataannya, juga menimbulkan
masalah baru antara narasumber dengan media. Media dan
narasumber seringkali saling berusaha lepas dari tanggungjawab dalam
menghadapi tuntutan hukum. Media merasa tidak bertanggungjawab
terhadap pernyataan narasumber dengan alasan sudah berimbang,
berita akurat dan sesuai pernyataan narasumber, namun disisi lain,
narasumber merasa pernyataannya sudah melewati proses editing
yang panjang sebelum diterbitkan menjadi berita.
Gugatan Perdata kepada Jakarta Post
Perkara pada saat Jakarta Post mengeluarkan pemberitaan pada
tanggal 02 Agutus 2016 yang berjudul
Berita tersebut merupakan hasil dari wawancara Kadiv Humas Mabes
kepada Tergugat seputar permasalahan yang terjadi antara Harun
Abidin dengan Cydrus Investment yang saat ini tengah di proses di
Mabes Polri, kemudian keterangan Kadiv Humas Mabes Polri Irjend
Setelah berita tersebut di tayangkan oleh Jakarta Post, pada tanggal
08 Agustus 2016 Jakarta Post menerima surat dari pihak Cydrus
Investment perihal “Hak Jawab”, tentunya setelah mendapatkan surat
Hak Jawab dari Penggugat, maka sudah kewajiban Tergugat untuk
melayani Hak Jawab.
Pokok-pokok keberatan Hak Jawab yang diminta oleh Cydrus
Investment telah ditayangkan oleh pihak Jakarta Post pada tanggal 11
Agustus 2016 dengan judul berita
bahkan pada Link berita awal yang menjadi
masalah gugatan telah di berikan catatan khusus (Note) di bawah
pemberitaan dengan uraian sebagai berikut :
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“The Jakarta Post received on Aug. 10 a complaint from a lawyer
representing Cedrus Investment Ltd., in a letter dated Aug. 8.
Cedrus strongly objected to this Aug. 2 story, saying the case was
not investment fraud, as claimed by Harun Abidin in his report to
the National Police’s Criminal Investigation Department (Bareskrim),
but a dispute regarding margin loan. An Aug. 11 article entitled
“Cedrus case not fraud, but failed debt payment: Lawyer” is part of
imbalanced information provided on this case.”
Bahwa tulisan diatas juga langsung terhubungan dengan Link
pemberitaan Hak Jawab yang diajukan oleh Penggugat, sehingga
memudahkan masyarakat untuk mengakses Hak Jawab dari Penggugat. Dan setelah berita Hak Jawab telah kami tayangkan tiba-tiba
pada tanggal 15 Agustus 2016 pihak Cydrus Investment mengajukan
gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dengan perkara Nomor 430/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.
Lembaga Pers mempunyai Hak Tolak dalam rangka melindungi
kerahasiaan narasumbernya.
PEDOMAN DEWAN PERS Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang
Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam
Perkara Jurnalistik
Berkaitan dengan adanya beberapa kasus pemanggilan wartawan
untuk diperiksa oleh lembaga penyidik atau menjadi saksi dalam
perkara yang terkait dengan karya jurnalistik, Dewan Pers perlu
menyampaikan pedoman mengenai ketentuan dan penerapan Hak
Tolak, serta Pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:
1. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara
prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk
diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan,
berdasarkan sifat profesinya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak
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untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas
lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti
diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak
Tolak ini tidak berarti “lembaga pers menolak pemanggilan
untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik”.
2. Jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan,
khususnya menyangkut identitas narasumber
,
maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 ayat (4), UU Pers, yang
berbunyi: “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan
di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.” Tujuan
utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi
identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika
wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau
diminta menjadi saksi di pengadilan.
3. Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak
digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak
dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang
memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten,
dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan
publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak
tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan
negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh
pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.
4. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga
terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa
“mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum”.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan
amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat
dihukum ketika menggunakan hak tolaknya. Pasal 170
KUHAP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan,
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harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat
minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan
sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada
mereka.”
5. Kepada aparat penegak hukum, perlu diingatkan bahwa
tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan
menyebarluaskan informasi. Aparat hukum sedapat mungkin
menghindari memanggil wartawan untuk dimintai keterangan
atau menjadi saksi, jika informasi yang telah dicetak atau
disiarkan di media massa dirasakan bisa menjadi bahan
untuk mengusut kasus.
6. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya
jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada
“penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Merujuk
pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers
yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal
pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers,
maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab.
Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara
pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers
tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana,
melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari
Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi
proses hukum.17

17

http://dewanpers.or.id/pedoman/detail/165/pedoman-dewan-pers-nomor-01-p-dp-v-2007-tentang-penerapan-haktolak-dan-pertanggungjawaban-hukum-dalam-perkara-jurnalistik
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MODUL 5:
HAK ATAS INFORMASI
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Modul 5: Hak Atas Informasi

Kegiatan 5.1. Brainstorming
Metode
Brainstorming
Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
Waktu
15 menit
Langkah-langkah
Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang
dimaksud dengan hak atas informasi. Beberapa pertanyaan kunci
untuk didiskusikan:
a. Hak atas informasi yang dijamin oleh konstitusi
b. Kaitan antara whistleblower dan hak atas informasi
Kegiatan 5.2. Presentasi Narasumber: Perlindungan Whistleblower
Metode
Presentasi Narasumber
Tanya jawab
Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
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Waktu
120 menit
Langkah-langkah
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuantujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang
akan dicakup dalam presentasi.
3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara
interaktif dan partisipatif.
4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:
a. Hak atas informasi yang dijamin konstitusi
b. Informasi Publik dan Privat
c. Pencurian data untuk kepentingan publik
d. Whistleblower dan hak atas informasi
masyarakat
LEMBAR RUJUKAN 5: Hak Atas Informasi
1. Hak Atas Informasi yang dijamin Konstitusi
Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Jaminan dan pengaturannya diatur dalam Konstitusi UUD NRI
1945 tepatnya pada Pasal 28 F yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
miliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
Dengan melihat ketentuan diatas, maka penjaminan atas hak
informasi tidak hanya mencakup memiliki dan menyalurkan suatu
informasi namun juga mencakup upaya pencarian, memperoleh,
dan mengolah suatu informasi. Konsekuensi sebuah negara
demokrasi mensyaratkan adanya keterbukaan dan transparansi
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dari segala aspek mencakup kepentingan publik. Termasuk salah
satunya menyangkut tata kelola pemerintahan sampai dengan
aspek perumusan kebijakan. Pentingnya jaminan atas hak
informasi bertujuan sebagai kontrol masyarakat atas jalannya
proses pemerintahan. Dari informasi yang didapat dapat diketahui
sejauh mana kredibilitas, akuntabilitas, dan profesionalitas suatu
roda pemerintahan dapat dijalankan. Seringkali hasil informasi
yang diperoleh menghasilkan suatu kritik dan masukan dari
masyarakat. Hal tersbeut sangatlah penting sehingga kontrol
masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dapat terlaksana.
Tidak hanya diatur dalam Konstitusi, hak atas informasi juga
diatur dan dijamin dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia tepatnya pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
Ayat 1
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memeproleh
informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya
Ayat 2
Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia
Ketentuan diatas semakin menegaskan bahwa hak atas informasi
merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus
dijamin pemenuhannya. Saluran-saluran atau sarana untuk memperoleh informasi sangat beragam. Salah satu contohnya, Pers
yang bertugas untuk mencari suatu informasi, mengolahnya yang
kemudian disampaikan kepada publik dengan saluran penyiaran
yang tersedia. Contohnya lainnya, masyarakat daerah yang ingin
mencari tahu perihal informasi status lahan atau wilayah yang
disekitarnya apakah akan terkena dampak proyek pembangunan
atau tidak. Contoh-contoh tersebut sebagian kecil dari suatu
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upaya untuk menacri informasi sesuai dengan kepentingan dan
kebutuhan masing-masing.
2.

Informasi Publik
Ketentuan mengenai jaminan atas hak informasi diatur lebih lanjut
dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
1 angka 2 UU KIP yang bebrunyi:
“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”
segala hal yang menyangkut kepentingan publik yang dikelola oleh
badan publik merupakan informasi publik. Bahwa sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 2 UU KIP menyatakan suatu
informasi publik bersifat terbuka dan dpaat diakses oleh setiap
pengguna informasi, dlaam hal ini adalah masyarakat luas. UU
KIP disahkan untuk menjamin pelaksnaan keterbukaan informasi
kepada masyarakat. Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan
UU KIP dibentuk. Diantaranya sebagai berikut:
a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,
dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu
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dapat dipertanggungjawabkan;
e.

g.

3.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi
hajat hidup orang banyak;
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan/atau
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas.

Pengambilan data dan informasi untuk kepentingan publik
(terkait informasi/data yang dikecualikan/tidak yang hanya
ditentukan sepihak oleh pemerintah dan hanya melaui Surat
Edaran).
Tidak semua informasi dikategorikan atau dinyatakan sebuah
informasi publik. Ada beberapa batasan sebuah informasi dikecualikan sebagai informasi publik. Pengecualian atau batasan
tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.
Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan yang
ditentukan oleh undang-undang. Terdapat beberapa alasan dan
pertimbangan kenapa suatu informasi termasuk dikecualikan yakni:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat
proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:
1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,
dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak
pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
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4.

Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5.

Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/
atau prasarana penegak hukum;

b.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c.

Informasi Publik yang apabila dibuka dna diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1.

Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik
dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran
atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari
dalam dan luar negeri;

2.

Dokuemn yang memuat tentang startegi, intelijen,
operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi;

3.

Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara serta
pengembangannya;

4.

Gambar dandata tentang situasi dan keadnaan
pangkalan dan/atau instalasi militer;

5.

Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan
negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau

Modul 5: Hak atas Informasi

indikasi negara tersbeut yang dapat membahayakan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan/atau data terkait kerjasama militer dengan
negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6.

Sistem persandian negara; dan/atau

7.

Sistem intelijen negara.

d.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia;

e.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional:
1.

Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang
nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2.

Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga,
dan model operasi institusi keuangan;

3.

Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4.

Rencana awaln penjualan atau pembelian tanah
atau properti;

5.

Rencana awal investasi asing;

6.

Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,
atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

7.

Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan
uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri:
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1.

Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah
diambil oleh negara dalam hubungannya dengan
negosiasi internasional;

2.

Korespondensi diplomatik antarnegara;

3.

Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan
dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4.

Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g.

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;

h.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu:
1.

Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2.

Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kese-

3.

Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
bank seseorang;

4.

Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5.

Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal
dan satuan pendidikan nonformal.

i.

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau
intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Informasi atau pengadilan;

j.

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.

Modul 5: Hak atas Informasi

Terdapat permasalahan tersendiri untuk menentukan informasi
apa yang dikategorikan sebagai informasi dikecualikan atau tidak.
Proses untuk menentukan apakah informasi termasuk dikecualikan
atau tidak harus melalui proses pengujian oleh pihak Badan Publik.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU KIP yang menyatakan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik
wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan
untuk diakses oleh setiap orang. Proses pengujian dilakukan oleh
Badan Publik sendiri yang menguasai dan mengelola informasi
tersebut. Jika hal tersebut dilaksanakan berpotensi menimbulkan
permasalahan tersendiri. Permasalahan timbul dari aspek indikator
penilaian dan independensi proses pengujian. Dari aspek indikator
penilainnya, belum adanya kejelasan indikator untuk menentukan
apakah suatu informasi masuk informasi publik atau dikecualikan.
Pihak yang menentukan indikator tersebut pihak Badan Publik
sendiri yang menyimpan dan mengelola informasi. Indikator dan
proses penilaian sebuah informasi pun belum tentu obyektif karena
pelaksanaannya ditentukan sendiri oleh Badan Publik bersangkutan.
Tentu dalam proses pengujian informasi tidak terlepas dari sebuah
kepentingan dari Badan Publik yang menyimpan dan mengelola
informasi. Akibatnya sebuah informasi yang sebenarnya masuk
dalam kategori informasi publik justru dianggap sebagai informasi
dikecualikan berdasarkan proses penilaian dan pengujian yang
tidak obyektif.
Seringkali penentuan sebuah informasi masuk dalam pengecualian ditetapkan dengan hanya sebuah surat edaran badan
publik yang bersangkutan. Surat edaran yang dikeluarkan oleh
Badan Publik diterbitkan berdasarkan penilaian sepihak dan
snagat subyektif. Sehingga penilaian dan pengujian tersebut
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patut dipermasalahkan. Meskipun materi atau konten informasi
merupakan informasi publik namun karena penilaian sepihak maka
dapat masuk kategori informasi yang dikecualikan. Hal tersebut
masih menimbulkan ancaman atas kebebasan mengakses informasi apabila tidak ada kepastian dalam pelaksanaannya.
4.

Whistleblower dan hak atas informasi masyarakat
Peran-peran para pencari informasi berasal dari berbagai kalangan.
Berbagai pihak dapat bertindak sebagai pencari informasi atau
pengungkap suatu permasalahan atau bahkan kejahatan yang
bersifat terorganisir. Dalam dunia penegakan hukum dikenal istilah
whistle blower. Namun dilihat dari segi perannya, whistle blower
merupakan pelapor tindak pidana tertentu.
Pengaturan terhadap whistle blower sendiri diatur pada Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang disahkan
pada 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Perlapor Tindak
Pidana (Whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
(Justice Collaborator) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Didalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut dijelaskan pengertian
pihak yang dapat disebut sebagai Whistleblower adalah pihak yang
mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana
dimaksud dalam SEMA dan bukan merupakan bagian dari pelaku
kejahatan yang dilaporkannya. Memang didalam SEMA tersebut
bentuk perlakuan khusus terhadap whistleblower jika yang
bersangkutan mengetahui dan melaporkan tindak pidana seperti
korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan
orang, maupun tindak pidana lainnya bersifat terorganisir, telah
menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas
dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta
nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan
pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
Selain diatur di SEMA, perlindungan terhadap whistleblower
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juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:
hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian
Melihat unsur klausul pasal diatas, menunjukkan adanya
kepastian perlindungan bagi pelapor yang melaporkan tindak
pidana yang terjadi. Perlindungan diberikan dalam konteks
mencegah upaya pembalasan pihak terlapor untuk melawan
balik pelapor melalui cara-cara yang disediakan oleh UU. Namun
unsur pasal diatas juga memiliki keterbatasan yang hanya
melindungi whistle blower dari serangan balik berupa langkahlangkah hukum tetapi tidak hanya melindungi mereka dari upaya
ancaman kekerasan, kekerasan, intimidasi, dan lain sebagainya.
Melihat jenis-jenis tindak pidana diatas sangat identik dengan suatu
aktivitas kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir,
masif, berulang, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki jaringan
yang luas serta kekuatan modal yang besar. Tentu hal tersebut
merupakan tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan peran
aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan pengaruh,
jaringan, dan modal pihak pelaku kejahatan dapat dengan
mudah mempengaruhi proses penegakan hukum. Parahnya
lagi angat mampu melakukan ancaman dan intimidasi terhadap
whistleblower yang melaporkan. Oleh sebab itu sangatlah penting
untuk menjamin kepastian perlindungan terhadap whistleblower
demi kelancaran proses penegakan hukum. Penting untuk
meningkatkan kualitas sistem perlindungan bagi para whistle
blower. Tujuannya agar mereka dapat dengan nyaman dan tenang
melaporkan tindak pidana yang akan ataus edang terjadi tanpa
gangguan intimidasi dan ancaman kekerasan.
Dengan melihat peran dan fungsi dari whistle blower yang
berusaha mengungkap suatu kejahatan khususnya yang
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terorganisir justru menunjang implementasi dari hak atas informasi
bagi masyarakat. Segala kejahatan khususnya yang terorganisir
seringkali bersentuhan dan berdampak pada kepentingan publik.
Dengan begitu masyarakat wajib mengetahui materi informasi
suatu kejahatan serta dampak atas kepentingannya.
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71

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

72

Modul 6: Litigasi Strategis

Modul 6: Litigasi Strategis

Kegiatan 6.1. Brainstorming
Metode
Brainstorming
Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
Waktu
15 menit
Langkah-langkah
Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang
dimaksud dengan litigasi strategis. Beberapa pertanyaan kunci untuk
didiskusikan:
a. Apa itu litigasi strategis
b. Contoh litigasi startegis
Kegiatan 6.2. Presentasi Narasumber: Litigasi Strategis
Metode
Presentasi Narasumber
Tanya jawab
Media
Microphone dan speakers
Kertas Plano
Spidol
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Waktu
120 menit
Langkah-langkah
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan
dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan
dicakup dalam presentasi.
3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif
dan partisipatif.
4. Narasumber akan mengupas secara mendalam tentang:
a. Apa itu litigasi startegis
b. Argumentasi dalam litigasi startegis
c. Kriminalisasi dan gugatan hukum terhadap whistleblower
LEMBAR RUJUKAN 6: Litigasi Startegis
Memahami Litigasi Strategis18
Litigasi Strategis = Litigasi untuk Kepentingan Publik = Litigasi yang
berdampak social.
Litigasi strategis dalam hak asasi manusia adalah usaha yang
berupaya dampak dalam isu hukum dan politik untuk membangun
jaminan konstitusional dari hak – hak asasi dan mengembangkan
mekanisme procedural baru untuk menjamin kepentingan umum.
Litigasi strategis memiliki beberapa tujuan yang diantaranya adalah
memperkenalkan topik tertentu dalam perdebatan di masyarakat.
Selain itu adalah cara untuk untuk mempertanyakan bagaimana
dari kebijakan dan dampak sosial yang terjadi.
Terkadang, ketika Negara gagal untuk mengambil tindakan yang
perlu, litigasi strategis digunakan untuk mengaktifkan proses
pengambilan keputusan dalam ranah kebijakan publik, atau untuk
18
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Internet Freedom di Makassar November 2016.
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menghasilkan reformasi kerangka kelembagaan dan hukum di mana
kebijakan tersebut dikembangkan.
Elemen2 Kunci dalam Litigasi Strategis:
1. Jaminan konstitusional tentang hak asasi manusia
2. Dimulainya perdebatan public dalam isu sosial dan penting
3. Sebagai entry point dalam proses pembuatan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemantauan atas dampaknya
4. Kebutuhan akan adanya jawaban hukum atas perbuatan
Negara terkait dengan pemenuhan hak – hak dasar
5. Bertujuan untuk melakukan reformasi hukum
Bagaimana Memulai Litigasi Strategis:
Kategori Substansi
1. Menentukan Kriteria kasus
a. Teori dan penalaran hukum yang solid
b. Fakta dan bukti yang kuat serta cukup
c. Klien yang berdedikasi
d. Memiliki potensi untuk perubahan yang
sistemik dan memiliki dampak
e. Pengelolaan resiko yang baik
2. Membuat strategi
a. Analisis hak – hak konstitusional dan
hukum (termasuk hukum internasional yang
Bagaimana Memulai Litigasi Strategis:
Kategori Prosedural
1. Menemukan kasus yang “
2. Punya Strategi Komprehensive
3. Memiliki kemampuan untuk menerapkan Good
Lawyering
4. Advokat dan Klien berada dalam posisi yang sama
5. Membangun aliansi strategis
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Advokasi untuk Mendukung Litigasi Strategis:
1. Punya pendokumentasian kasus pelanggaran hak asasi
2. Memiliki laporan yang terpublikasi terkait pelanggaran hak
asasi
3. Membangun strategi komunikasi publik
4. Mengembangkan edukasi publik
5. Membangun kemitraan kritis dengan pemerintah
6. Mengembangkan jaringan advokasi di tingkat nasional dan
internasional
Masalah Umum dalam Litigasi Strategis:
1. Internal
a. Kurangnya sumber daya, kapasitas organisasi, dan
keahlian
b. Ketiadaan kemampuan pengelolaan kasus
c. Hubungan advokat – klien yang tidak harmonis
d. Kurangnya bukti
2. Eksternal
a. UU yang secara substansi tidak menjamin hak – hak
dasar
b. Ketiadaan mekanisme hukum untuk pelanggaran hak
– hak dasar dan Akses keadilan yang diabaikan
c. Keterlambatan dalam proses peradilan
d. Ketiadaan peradilan yang independen dan tidak
adanya mekanisme pengawasan
e. Ketiadaan penegakkan atas putusan yang berlaku
f. Resistensi terhadap orang – orang yang membela
hak – hak dasar
g. Ancaman dan intimidasi yang terkait dengan litigasi
Tantangan Litigasi Strategis:
1. Litigasi strategis menguras sumber daya
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2. Secara alamiah, litigasi pada dasarnya memiliki ketidakpastian
yang tinggi dan karena itu tidak dapat menjamin kemungkinan
tujuan dapat dicapai
3. Litigasi strategis terkadang dapat menyebabkan kerugian dan
bahkan menjadi inspirasi terbentuknya hukum yang buruk.
Karena itu manajemen resiko sangat penting
4. Kasus yang kalah dapat menimbulkan sentiment yang
negative terhadap organisasi yang mengusung ataupun klien
yang diwakili
menyebabkan munculnya permusuhan di kalangan masyarakat terhadap advokat dan juga kliennya
Tantangan advokasi untuk mendukung litigasi strategis:
1. Kurangnya akses ke pemerintah dan para pembuat kebijakan
2. Kurangnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan
3. Kurangnya keinginan politis dari aparat pemerintah untuk
melihat masalah yang timbul
4. Kurangnya pemahaman masyarakat atas isu yang diusung
5. Pembatasan akses informasi dan kebebasan berpendapat
6. Kurangnya media yang independen
7. Pembatasan kebebasan berorganisasi dan berkumpul
8. Kesulitan mengelola aliansi strategis
9. Kurangnya sumber daya dan kapasitas organisasi
10. Mempertanyakan legitimasi orang yang menjadi klien
11. Permusuhan publik yang meluas atas beberapa topik khusus
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Modul 7: Diskusi Kelompak

MODUL 7:
DISKUSI KELOMPOK
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Modul 7: Diskusi Kelompak

Modul 7: Diskusi Kelompok

Kegiatan Diskusi Kelompok
Metode
Diskusi kelompok
Media
Skenario Kasus
Kertas Plano
Spidol
Putusan Pengadilan dan dokumen-dokumen terkait
Waktu
100 menit
Langkah-langkah
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan
dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator meminta peserta untuk membuat kelompok.
3. Fasilitator menjelaskan bahwa Narasumber akan siap sedia
di tempat yang telah ditentukan untuk memberikan informasi
4.

5.

Tim Fasilitasi (dua orang untuk setiap kelompok) akan masuk
ke dalam setiap kelompok untuk:
a. Membuka diskusi
b. Memandu diskusi untuk menyusun langkah strategis
dan argumentasi hukum.
c. Mengingatkan alur, waktu dan hasil yang diharapkan
dari diskusi.
Setiap kelompok diminta untuk membangun kerangka kasus
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6.

yang akan dipakai untuk skenario kasus yang mereka punya.
Tim Fasilitasi meminta setiap kelompok untuk memilih satu
orang untuk mewakili kelompok mempresentasikan hasil
diskusi kelompok.

LEMBAR RUJUKAN 7: Skenario Kasus
Runi adalah seorang guru perempuan di sebuah sekolah di Palembang.
Ia terlibat dalam proyek pengadaan peralatan untuk kegiatan belajar
mengajar untuk sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Nilai proyek
tersebut mencapai Rp. 10 Milyar.
Dalam perjalanan sebagai anggota tim pengadaan barang, Runi
menemuka berbagai penyimpangan yang dilakukan pimpinan proyek,
Ahmad. Ia menemukan bahwa pembelian barang – barang untuk
pengadaan peralatan sekolah tidak sesuai dengan peraturan yang
kegiatan dan anggaran. Ia juga menemukan, bahwa rekanan yang
memenangi tender adalah kerabat dekat dari Ahmad
Runi sempat melaporkan kasusnya kepada badan pengawas di Dinas
Pendidikan setempat. Sayangnya meskipun telah diperiksa oleh badan
pengawas, badan pengawas menilai bahwa seluruh pembelian peralatan
sekolah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kalaupun ada
penyimpangan hal itu disebabkan oleh kesalahan administrative
Runi dengan bantuan rekannya, nara, melaporkan kasus ini ke
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan KPK. Sayangnya, Ahmad lalu
melaporkan balik Runi atas tuduhan penghinaan dan membocorkan
rahasia Negara.
Kasus Ahmad sendiri mandek di kejaksaan tinggi, sementara kasus
Runi terus berlanjut dan berkasnya telah dilimpahkan di Pengadilan.
Runi juga diserang dengan rumors bahwa ia bukan perempuan baik –
baik karena pernah bercerai dengan suaminya
Pertanyaanya:
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1.
2.
3.

Langkah litigasi apa yang ingin anda lakukan?
Strategi komunikasi publik yang ingin dicapai seperti apa?
Perubahan litigasi apa yang ingin anda capai?
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Modul 8: Evaluasi dan Penutup

MODUL 8:
EVALUASI DAN PENUTUP
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Modul 8: Evaluasi dan Penutup

Modul 8: Evaluasi dan Penutup

Metode
Berbagi ide
Evaluasi individual
Media
Lembar evaluasi
dan speakers
Waktu
15 menit
Langkah-langkah
1. Fasilitator membagikan lembar evaluasi tertulis dan menjelaskan
mengenai isinya.
2. Para peserta mengisi evaluasi tertulis dan mengembalikannya
kepada fasilitator.
3. Fasiltator mengajak para peserta untuk secara verbal berbagi
tanggapan dan saran. Fasilitator mencatat tanggapan-tanggapan dan saran-saran penting yang muncul dari proses ini.
4. Fasilitator menyoroti apa yang telah dicapai di dalam proses tiga
hari dengan merujuk pada bagaimana proses tersebut terkait
dengan tujuan-tujuan dari pelatihan dan harapan-harapan dari
para peserta.
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LAMPIRAN:
Lampiran 1:
Materi Bapak Edwin Partogi Wakil Ketua LPSK
“WHISTLEBLOWER”
Lampiran 2:
Materi Bapak Supriyadi Widodo Eddyono Direktur ICJR
“Respon dan Perlindungan Bagi Whistleblower di Indonesia”
Lampiran 3:
Materi Bapak Yosep Ady Prasetyo Ketua Dewan Pers
“Gambaran Kasus Pers”
Lampiran 4:
Materi Bapak Hendra J Kede Komisioner KIP RI
“HAK ATAS INFORMASI, KOMISI INFORMASI, DAN WHISTLEBLOWER”
Lampiran 5:
Materi Bapak Anggara Peneliti ICJR
“Memahami Litigasi Strategis”
Lampiran 6:
SEMA-No.04-2011
Lampiran 7:
Notulensi Kegiatan
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Lampiran

LAMPIRAN 1:
Materi Bapak Edwin Partogi Wakil Ketua LPSK
“WHISTLEBLOWER”
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WHISTLEBLOWER

EDWIN PARTOGI PASARIBU, S.H
Wakil Ketua LPSK

TUGAS LPSK
LPSK bertugas dan berwenang untuk
memberikan perlidungan dan hakhak lain kepada Saksi dan/atau
Korban tindak pidana

Bersadasarkan UU No. 13 Tahun 2006 & UU No. 31 Tahun 2014
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Perlindungan :
Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada
Saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh
LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan
undang-undang ini
Bersadasarkan UU No. 13 Tahun 2006 & UU No. 31 Tahun 2014

KEWENANGAN LPSK
Pasal 12A :
Terkait dengan penelaahan – pelaksanaan perlindungan

a)
b)
c)

Meminta keterangan secara lisan dan tertulis dari Pemohon
Meminta salinan/fotocopy surat/dokumen terkait yang diperlukan dari
instansi terkait
Meminta informasi perkembangan lasus dari APH

Pelaksanaan perlindungan
a) Mengubah indentitas Terlindung
b) Mengelola Rumah Aman
c) Melakukan relokasi
d) Melakukan pengamanan dan pengawalan
e) Melakukan pendampingan Terlindung dalam proses peradilan
f)
Melakukan penilaian ganti kerugian
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Cara Memperoleh
Perlindungan
Saksi dan/atau Korban baik atas inisiatif sendiri
maupun atas permintaan pejabat berwenang
mengajukan permohonan secara tertulis
kepada LPSK
Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat
diberikan sesaat setelah permohonan diajukan
Dalam hal tertentu, LPSK dapat memberikan
perlindungan tanpa diajukan permohonan

Perlindungan Fisik
(Pasal 5)
Safehous
e

Pamwal
Melekat
di
Kediaman
Pamwal dalam
BAP/
Persidangan

Teleconfrenc
e

Relokasi

Pergantian
Identitas
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TINDAK PIDANA PRIORITAS LPSK

Tindak
pidana lain

TPP
O

Korup
si

TPPU

Kekerasa
n
Seksual

Pelanngara
n HAM
berat

Narkotik
a

Penganiayaan
Berat &
Penyiksaan

UU No. 31/2014 memberikan perlindungan hukum terhadap
seorang Whistlelower. Pasal 10 menyatakan bahwa :
(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat
dituntut secar hukum, baik pidana maupun perdata atas
kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah
diberikanya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan
tidak dengan itikad baik*
(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban,
Saksi Pelaku, dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah
dibeirkan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus
yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh
pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap
*Dalam penjelasnya, yang dimaksud dengan tidak dengan itikad
tidak baik antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah
palsu, dan permufakatan jahat
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Whistleblower
Beberapa Pengertian tentang Whistleblower
Pasal 1butir 4 UU 31/2014 :
“orang yang memberikan laporan atau informasi kepada penegak hukum
mengenai suatu tindak pidana yang terjadi tetapi bukan merupakan bagian dari
pelaku kejahatan yang dilaporkannya”
SEMA No. 4/2014 :
“Pelapor yaitu pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu
dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya”
Peraturan Bersama (KPK, Menkumham, Kejaksa Agung, Polri & LPSK):
Bersama Menkumham, KPK, Jaksa Agung, Polri, dan LPSK, menyebutkan
“Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta
informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana
tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku
kejahatan yang dilaporkanny

Lanjutan Whistleblower....
Pentingnya peran Whistleblower, Pemerintah kemudian berinisiatif
untuk memperkuat sistem pelaporan dengan Instruksi Presiden No. 2
Tahun 2014 & No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan TP Korupsi. Kedua Inpres tersebut memandatkan
kepada semua K/L untuk membangun dan memperkuat sistem
pelaporan TP korupsi yang terintegerasi secara menyeluruh
Ciri & Karakteristik Whistleblower :
Pengungkap fakta
Fakta yang diungkap merupakan hal substantif yang rahasia atau belum
terungkap sebelumnya dan berkaitan tentang suatu perbuatan immoral,
illegal, bertentangan dengan aturan.sebuah kejahatan.
Pengungkapan tersebut disampaikan kepada publik atau penegak
hukum atau pihak yang memiliki otoritas/kewenangan.
Bukan merupakan pihak yang menjadi bagian dari pelaku kejahatan/
perbuatan immoral/perbuatan illegal yang dilaporkan.
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Whistle Blower = Pelapor, Pelapor
Blower

Whistle

Whistleblower sejatinya mempunyai pengetahuan dan
pemahaman yang lebih substansial serta signifikan tentang
suatu penyimpangan/kejahatan yang belum pernah terungkap
(rahasia) dan didorong oleh itikad baik untuk sebuah
perubahan ke arah yang lebih baik, tidak semata-mata hanya
memenuhi syarat penyampaian informasinya saja (Pelapor).

Justice
Collaborator

Whistleblower

T i d a k
Terlibat
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Sifat
Koperatif
dengan
APH

T u r u t
Terlibat
B u k a n
Pelaku
Utama

Lampiran

Beberapa Perlindungan
LPSK
Dugaan TP Korupsi di Perum Peruri
LPSK memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor dalam perkara dugaan
TP korupsi pengadaan barang (mesin cetak uang) di Perum Peruri untuk Tahun
Anggaran 2013-2014 yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.
Dalam surat laporanya disebutkan adanya dugaan pembelian mesin yang
kualitasnya tidak sesuai kontrak
Saksi Pelapor kemudian di PHK secara sepihak dan dilaporkan dugaan TP
pencemaran nama baik.
LPSK melakukan koordinasi dengan Majelis Hakim TP pencemaran nama baik,
MA, Jaksa Agung. LPSK membuat pertimbangan hukum tentang aspek jaminan
perlindungan yang harus diberikan kepada seorang pelapor/saksi yang dengan
itikad baik melaporkan adanya indikasi sebuah penyimpangan di lingkungan
kerjanya kepada apgakum yang memiliki kewenangan, sehingga berhak atas
jaminan perlindungan hukum kekebalan atas adanya suatu tuntutan hukum
terkait keterangan yang telah disampaikannya tentang dugaan suatu
penyimpangan/kejahatan
Majelis Hakim kemudian memutuskan perkara dugaan TP pencemaran nama
baik dengan putusan Lepas

*kasus diatas bukan untuk disebarluaskan/bukan untuk dipublikasikan

Lanjutan Perlindungan
LPSK
Dugaan TP di Kanwil Kemenag
LPSK memberikan perlindungan terhadap 2 orang Saksi Pelapor (Para Terlindung) TP Korupsi pada
pembangunan Gedung Sarana Pendidikan Islam TA 2013. Penanganan kasus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur
itikad baik Para Terlindung, diantaranya menolak untuk menandatangani dokumen-dokumen pengadaan yang
tidak sesuai dengan spec. Para Terlindung mengetahui kerusakan-kerusakan pada bangunan dan menyampaikan
serta memperingatkan kepada atasnya. Temuan tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Para Terlindung mengalami intimidasi dalam pekerjaan dan seolah-olah dituduh melakukan pelanggaran dan hasil
kode etik memberhentikan Para Terlindung dari status PNS dengan tuduhan pelanggaran kode etik berupa
mengirimkan SMS yang mengandung fitnah
LPSK berkoordinasi dengan Itjen Kemenag, Biro Kepegawaian Kemenag serta BAPEK terkait posisinya sebagai
Whistleblower. Saat ini, sesuai dengan Surat Keputusan Kepegawaian Kemenag, Para Terlindung telah bekerja
kembali di Kanwil Kemenag Jatim.
Atas keterangan Para Terlindung, 5 orang dinyatakan bersalah oleh PN Tipikor Surabaya. Atas perlindungan yang
berikan, Para Terlindung semakin percaya diri dalam melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi di
Instansinya, sehingga menjadi shock therapy bagi PNS lainya untuk tidak melakukan perilaku korupsi
Salah satu hal penting, Kejaksaan Tinggi Jatim mengeluarkan surat penetapan sebagai Whistleblower untuk Para
Terlindung

*kasus diatas bukan untuk disebarluaskan/bukan untuk dipublikasikan
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Lanjutan Perlindungan
LPSK
Dugaan Pengaturan Penerimaan CPNS
LPSK memberikan perlindungan terhadap Terlindung dalam kasus
dugaan pengaturan penerimaan CPNS di beberapa provinsi
Awal mula terbongkar, Terlindung tengah menjalani masalah hukum,
dimana Terlindung dituduh melakukan penggelapan dalam persitiwa
hutang-piutang. Terlindung kemudian mencetak buku rekening
Terlindung untuk membuktikan dirinya tidak melakukan
penggelapan
Namun rencana tersebut diketahui oleh sekelompok orang yang
mengatur penerimaan CPNS yang ternyata melakukan semua
transaksi menggunakan rekening Terlindung. Hal tersebut yang
kemudian menimbulkan ancaman kepada Terlindung. LPSK
kemudian mendampingi Terlindung membuat laporan di KPK.
Sampai saat ini masih dalam penanganan di KPK

*kasus diatas bukan untuk disebarluaskan/bukan untuk dipublikasikan
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LPSK & PERS
Pers sebagai sumber informasi. Dalam hal Pers
mengetahui adanya upaya intimidasi terhadap
Saksi /Korban /Pelapor dapat memberikan
informasi kepada LPSK. Pers juga dapat
memberikan informasi tentang rekam jejak
seseorang;
Pers salah satu media pengawal proses hukum;
Pers sebagai salah satu media advokasi, untuk
menyampaikan kepada masyarakat tentang tugas
fungsi LPSK

Tantangan
Kultur organisasi yang bersih dari praktik KKN;
Kultur bersih KKN pada tubuh APH sendiri;
Pencegahan upaya intimidasi di tempat bekerja terhadap WB. Pembuatan SOP
di masing-masing organisasi yang melindungi WB (pemecatan, penurunan
pangkat, ancaman dll);
Proses penyelidikan/penyidikan yang belum ada keseragaman dalam
penerapan dimana identitas Pelapor terkadang masing disebutkan dalam surat
panggilan atau kronologis BAP maupun dalam putusan pengadilan;
Sistem hukum pidana yang membuka ruang untuk melaporkan WB
(pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dll);
Budaya pelaporan gratifikasi di Indonesia belum berjalan baik;
Peran Pers dalam menjaga kerahasiaan seorang WB dalam pemberitaan;
Memasukan point soal perindungan Saksi/korban/Pelapor dalam hal adanya
revisi UUNo. 40/1999 tentang Pers
Pers sebagai media sekaligus sebagai industri
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LAMPIRAN 2:
Materi Bapak Supriyadi Widodo Eddyono Direktur ICJR
“Respon dan Perlindungan
Bagi Whistleblower di Indonesia”
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109

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

110

Lampiran

111

Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi

112

LAMPIRAN 3:
Materi Bapak Yosep Ady Prasetyo Ketua Dewan Pers
“Gambaran Kasus Pers”
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MEDSOS BUKAN PRODUK
JURNALISTIK
Sengketa akibat
tulisan/berita di
media pers
Diselesaikan di
Dewan Pers
Pelapor: Pihak Yang
dirugikan oleh
tulisan/berita

Tuntutan akibat
tulisan di medsos
Diproses oleh
polisi berdasar
pidana
Setiap orang yang merasa
dirugikan oleh tulisan yg ada,
langkah aktif penegak hukum

117

POLISI

DEWAN PERS

Pengaduan

KEJAKSAAN

PENGADILAN

Pokja
Pengaduan

Ketua
Dewan Pers

Pembuatan
LP

Pelaporan

Pokja
Hukum

Pembuatan
LP

Permintaan
Pendapat

Permintaan
Ahli

Pidana?

Ya!

Permintaan
Ahli

Bukan!
Ketua
Dewan Pers

Permintaan
Ahli (BAP)

Permintaan
Hadir sbg Ahli

Pokja
Hukum

Penyidikan
Lanjutan

Ahli
Pers

P21
Lengkap?

Penuntutan
Proses
Pengadilan

Gugatan
Perdata

MOU Polri DP 2017

Media
Keaga
maan

Media
SARA

Kuadran II

Media
Buzzer
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Media
Propaganda

No. 021/A/JA/02/2013

Media
Terdaftar
di DP

Media
Dalam
Rintisan
Media
Abal2
Tipe I

Portal
Berita

(Muatan Negatif)

Versi Online
Media Arus
Utama

(Terverifikasi)
Media
Kuning

Media
Kebencian

SEMA

No 13 Tahun 2008

Kuadran I
Media Arus Utama

Status

Media
Abal2
Tipe II

Kuadran III
Media
Hoax

MOU Kejagung - DP

(Muatan Positif)

Media
Komunitas

Media Lain
(PersMa, Media
Kehumasan dll)

MOU Polri DP 2017

Media
Partisan

Kuadran IV

(Muatan Positif)

Koordinasi DP dan Polri
dalam rangka menjaga
kemerdekaan pers/
berekspresi
(Tak Terverifikasi)

Perlindungan
Kemerdekaan Pers
oleh DP
Status

Sepenuhnya Wilayah
Hukum/
Pemerintah (Kominfo)

(Terverifikasi)

1. Rekomendasi kpd Pengadu utk menempuh
proses hukum
2. DP sediakan ahli pers
kpd penyidik Polri

(Muatan Negatif)

(Muatan Positif)

Koordinasi DP dan Polri
dalam rangka menjaga
kemerdekaan pers/
berekspresi
(Tak Terverifikasi)

Perlindungan
Kemerdekaan Pers
oleh DP
Status

Sepenuhnya Wilayah
Hukum/
Pemerintah
(Kominfo)

(Terverifikasi)

1. Rekomendasi kpd Pengadu utk menempuh
proses hukum
2. DP sediakan ahli pers
kpd penyidik Polri

(Muatan Negatif)
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Pelatihan Advokat
Pembelaan Hukum Terhadap
Whistleblower di Pengadilan
22-23 November2017,
Dreamtel Hotel Menteng – Jakarta

Ade Wahyudin: Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan
waktunya hadir di Jakarta terkait pelatihan advokat pembelaan hukum terhadap
Whisteblower. Saya cerita dikit background kenapa penting mengadakan
acara ini? Karena keterbukaan informasi di era demokrasi adalah sangat vital.
Yang mendongkrak informasi tersebut sehingga masyarakat berani meminta
informasi kepada pemerintah terkait transparansi, salah satunya masyarakat
sadar bahwa itu adalah haknya. Dan ketika itu adalah haknya, karena itu
haknya maka harus ada yang membela.
Ketika ada yang membela ini akan semakin memicu masyarakat untuk
meminta transparansi kepada pemerintah. Artinya posisi teman-teman
pengacara pembelas whistleblower ini posisinya sangat penting. Makanya
kami berinisiatif dengan PPMN melakukan pelatihan pembelaan hukum
wisthleblower. Di depan saya disini ada Mas Nawawi dan Mas Komang.
Mas Komang adalah Dewan Pembina LBH Pers dan wartawan Tempo akan
bicara sedikit latar belakang training ini. Jurnalisme investigasi sangat
membutuhkan teman-teman Pengacara ketika ada jurnalis yang dikriminalisasi.
Mas Komang juga akan berbicara success story terkait jurnalisme investigasi
di lingkungan Tempo.
Nawawi: Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, yang dalam dua hari
ini akan mengikuti pelatihan advokat pembela hukum untuk whistleblower. Ini
merupakan agenda bersama teman-teman yang tergabung dalam Indonesia
Leak. Yang akan membuat semacam portal untuk membuka ruang kepada
orang-orang yang akan memberikan informasi rahasia. Dengan jaminan
teknologi informasi yang kami sediakan, sedikit memberikan janji bahwa para
whistleblower ini akan kita jamin keamanannya.
Tetapi jaminannya tidak bisa 100%, karena kecanggihan teknologi saat ini
bisa ditembus oleh para hacker. Misalnya pun terjadi masalah hukum kita
mempersiapkan pengacara-pengacara untuk memberikan pembelaan hukum
terhadap para whistleblower ini. Jurnalisme investigasi belum menjadi sesuatu
yang umum dilaksanakan. Hanya satu-dua majalah saja yang melaksanakan
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jurnalisme investigasi, dan yang secara resmi ada desknya, misalnya seperti
majalah Tempo. Yang kita tahu itu beberapa liputan itu membantu proses
penegakan hukum terutama oleh KPK. Beberapa hasil liputannya, yang
saya ingat, Sapi Berjenggot, dipenjaranya Presiden PKS. Belakangan adalah
jurnalisme investigative terkait korupsi e-KTP. Advokasi berhasil menahan
tersangka utamanya, ini keberhasilan dari teman-teman jurnalis investigasi.
Semakin banyak orang berani melakukan jurnalisme investigasi.
Para whistleblower pun akan kita yakinkan, minimal ada beberapa pengacara
yang kita siapkan. Kalau rencana kita ini berjalan, paling tidak berkontribusi
terhadap penyelenggara Negara yang menjamin hak atas informasi terhadap
masyarakat. Dan penyelenggara Negara yang bebas korupsi. Sehingga pada
akhirnya Negara kita bisa lebih sejahtera dan adil.
Ade Wahyudin: Terima kasih, mas Nawawi. Jadi memang kalau mau menjadi
whistleblower ancamannya banyak. Yang paling sering adalah pencemaran
nama baik. Itu paling sering dikenakan kepada teman-teman whistleblower.
Selanjutnya saya minta kepada mas Komang/Wahyu. Saya minta untuk
berbicara bagaimana pentingnya pengacara untuk para whistleblower dan
pengalaman mas Komang sendiri dalam jurnalisme investigasi di lapangan.
Wahyu: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Dalam 2-3 hari
ke depan kita akan meluncurkan sebuah situs whistleblower platform. Jadi
whistleblower platform ini akan memungkinkan sumber-sumber mana pun
mengirimkan informasi secara anonim kepada media. Ada beberapa media,
Tempo, Jakarta post, CNN, Bisnis, Suara.com, independent.id. Ada 10 kurang
lebih. Kemudian ada 5 Cso yang juga dari Partner, ICW, LBH Pers, Change.org.
Harapannya begitu nanti punya platform ini orang bisa mengirim dokumen
secara rahasia kepada media. Kemudian media meliput secara jurnalisme
investigasi. Ini saya pikir pertama di Indonesia, mudah-mudahan membawa
angin segar kepada upaya membongkar kasus-kasus korupsi. Dan mendorong
media untuk lebih banyak menulis investigasi.
Mudah-mudahan akan lebih luas. Tidak menutup kemungkinan akan menjaring
media-media lokal. Karena Jaring dan Independent.id memiliki jejaring lokal.
Meskipun secara teknologi ada enkripsi, siapapun yang mengirim dokumen
atau data tidak akan kita ketahui. Tetapi tetap saja selalu ada upaya melacak
identitas mereka yang membocorkan informasi kepada media. Disitulah peran
kawan-kawan advokat ini disitulah kita harapkan teman-teman stand by ketika
upaya persekusi itu terjadi. Karena itu lah akan ada banyak sesi, materi, terkait
kita merumuskan sebuah formula, SOP, pembelaan terhadap informan publik.
Desain semuanya sekarang sedang di godok. Jadi kira-kira begitu. Sedikit
cerita tentang bagaimana pentingnya peran whistleblower dan bagaimana
bahayanya resiko mereka. Kita pernah familiar dengan nasib Vicentius Amin
Sutanto. Akhirnya di penjara 11 tahun karena membocorkan penggelapan
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pajak Asian Agri. Memang awalnya Vicentius ini berkomplot untuk mencuri
uang perusahaannya sendiri. Kemudian dia lari ke Singapura, akhirnya dia
mengontak beberapa wartawan Indonesia. Tetapi yang betul-betul telaten
berkomunikasi adalah mas Meta. Sampai kemudian mas Meta datang sendiri
keberadaan. Punya jejaring perusahaan cangkang. Yang membuat Asian Agri
kelihatannya rugi atau untungnya tidak besar. Jadi dia mengirim sawit ke
Hongkong, kemudian dari Hongkong di jual. Itu lah model penggelapan pajak,
sekarang sebetulnya ditenggarai dilakukan banyak perusahaan-perusahaan
sumber daya alam di Indonesia.
Hampir semuanya, kita curiga melakukan praktek serupa. Tetapi kasus-kasus
semacam itu sulit sekali dibongkar. Asian Agri bisa dibongkar karena ada orang
dalam. Kalau tidak ada Vicent kita tidak punya informasi dokumen keras yang
berasal dari email-email internal perusahaan itu. Bayangkan kalau kita menulis
berdasarkan testimoni saja tanpa dokumen. Kita bisa di gugat di Dewan Pers,
diminta meminta maaf.
Karena tanpa dokumen, bukti sulit sekali dengan gamblang menjabarkan
kejahatan itu dilakukan. Semakin besar medianya, biasanya akan semakin hatihati mengambil liputan semacam itu. Media-media baru biasanya akan lebih
nekat, karena mungkin memang perlu membesarkan pasarnya. Bayangkan
kalau Kompas, Jakarta Pos, membuat liputan semacam ini pasti dampaknya
akan jauh lebih besar. Jadi ujungnya itu yang kita harapkan. Kehadiran temanteman kita di sini kita harapkan bisa menambah asuransi, memberi kita
keyakinan, bahwa para whistleblower ini akan bisa terlindungi. Karena Vincent
akhirnya di penjara.
Begitu juga Yulianis yang membocorkan Nazarudin ke KPK dan ke media. Dia
pun harus masuk penjara. Kemudian yang membocorkan simulator sim, yang
akhirnya menyeret Irjen Djoko Susilo, juga adalah seorang whistleblower. Yang
membocorkan rekening gendut Polisi juga adalah whistleblower dari polisi
sendiri. Jadi kalau kita tidak punya mekanisme melindungi whistleblower dan
memang sampai sekarang kita belum punya. Punya strategi untuk melakukan
pembelaan, tidak hanya membela tetapi juga punya strategi. Sulit orang
berani membocorkan informasinya. Kalau infrastruktur ini tidak kita benahi
sulit berharap berkembang investigative reporting di Indonesia. Dan kalau
investigative reporting tidak berkembang di Indonesia maka berita-beritanya
akan seperti sekarang ini.
Menteri meresmikan jalan tol, hanya permukaan saja yang bisa diberitakan
media. Media tidak berani, dan tidak memiliki skill untuk masuk ke beritainvestigative adalah jurnalisme yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran.
Untuk melakukan itu wartawan dan medianya harus punya skill tetapi tidak
hanya itu, infrastruktur media, juga harus dilengkapi dengan tools yang tepat.
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Dan kami berharap teman-teman ini menjadi bagian dari infrastruktur yang
mendorong investigative reporting yang berkembang di Indonesia lebih maju.
Dan ini inisiatif yang belum pernah dilakukan, selama ini AJI strateginya adalah
mendorong skill saja. Mungkin lima tahun terakhir banyak sekali membuat
workshop, bersama dengan ICW, Tranparansi Internasional, memberikan
pelatihan kepada wartawan untuk investigasi. Tetapi begitu investigasinya
selesai tidak dimuat oleh medianya. Begitu membutuhkan dokumen, tidak
ketemu dokumennya.
Akhirnya upaya itu tidak maksimal. Dan karena itu lah kami memperbaiki
strateginya dengan memperbaiki infrastruktur. Dan mudah-mudahan akan
membawa perubahan, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Dan dimana
posisi workshop ini dalam kerangka yang lebih besar. Saya pikir itu sebagai
pengantar. Ini proyek jangka panjang. Mungkin setelah platform di launching
awal Desember tidak langsung ada bocoran, tetapi kita akan promote terus.
Kita akan buat iklan di televisi, supaya orang tahu sekarang ada alternatif bicara
kepada media tanpa harus takut. Dan kalau pun terbongkar identitasnya ada
jejaring advokat yang siap melindungi anda. Terima kasih banyak dan selamat
pagi.

Coffee Break

Ade Wahyudin: Teman-teman yang masih diluar silakan masuk kita akan
memulai sesi pertama. Langsung saja. Dalam rangkaian 1-2 hari ke depan
kita akan di fasilitatori oleh mas Mufthi. Nanti mas Mufthi akan mencoba
mendampingi teman-teman harapannya bisa aktif sharing pengalaman, bukan
hanya satu pihak saja, harapannya kita juga aktif, terakhir sharing penanganan
kasus di lapangan. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada mas Mufthi.
Mufhti: Selamat pagi, pertama, saya mungkin minta untuk teman-teman yang
paling belakang untuk maju ke meja paling depan yang masih kosong. Kalau
bisa nanti setelah makan siang format ruangnya kita ubah. Teman-teman
sekalian, pagi ini kita akan memulai sesi pertama dari pelatihan, yaitu advokat
pembela hukum. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi pertama, alangkah
baiknya kita saling memperkenalkan diri, beberapa orang sudah saling
mengenal, beberapa orang belum. Supaya kita lebih cair dan aktif. Seperti
yang disampaikan mas Ade, bahwa teman-teman disini semua, teman-teman
juga merupakan narasumber, merupakan bagian yang akan sharing informasi.
Alangkah baiknya kita mulai dengan perkenalkan. Jadi nama, lembaga, dan
saya aktif di lembaga Lokataru dan selain itu juga melakukan asistensi untuk
beberapa lembaga terkait isu-isu di reformasi sektor keamanan. Termasuk
juga mengawal proses legislasi revisi UU terorisme membantu teman-teman
di fraksi PDIP.
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Mufhti: Ya sudah kenalan semua. Saya pikir ini kurang nyaman, karena kenalan
tidak bisa lihat muka. Teman-teman sekalian ada modul yang disiapkan oleh
panitia. Dan modul itu beberapa informasi terkait dengan materi apa itu sebagian
sudah tersedia. Sehingga kami berharap teman-teman bisa membaca, dan
mendapat informasi dari modul tersebut. Tetapi tetap menginginkan apa
yang ada di dalam modul bisa diperkuat informasinya. Bagaimana pun juga
mungkin normatifnya yang ada di modul, pengalaman empiriknya justru ada di
narasumber atau di teman-teman sekalian. Sehingga saya berharap, kita juga
menyerap informasi dari narasumber dan memberikan informasi juga. Jadi
kita sepakati itu selama dua hari kedepan.
Ada enggak hal-hal prinsip yang kita sepakati. Jadwal enggak ada masalah,
dengan jadwal yang ada makan dan istirahatnya cukup. Soal-soal yang lain
ada yang mau disepakati? Misalnya akomodasi terhap kaum perokok. Artinya
harus keluar. Kalau tidak bisa dikompromikan teman-teman yang mengatur
waktunya sendiri. Terakhir ada sebenarnya beberapa bagian dari modul ini
yang disiapkan memang lebih stricht. Teman-teman di minta menyampaikan
komitmen, mungkin kita berharap bahwa ini akan lebih banyak dipraktekan
kepada teman-teman yang baru mengenal terhadap isu ini.
Teman-teman yang notabene lawyer LBH Pers sudah familiar. Sehingga
beberapa dari modul ini yang akan kita skip dan akan kita kurangi, tetapi tidak
mengurangi waktu dan substansinya. Lalu, saya juga di ingatkan kepada
panitia, kalau ada bahan yang kurang tepat boleh untuk dikritisi. Dan kalau dari
kegiatan ini bisa digunakan dan bisa menjadi modul siap pakai mungkin akan
diperbanyak dan akan dibuat lebih elegan.
Oke teman-teman sekalian, saya kira itu pengantarnya dari saya. Kita punya
waktu sampai jam 12 siang untuk berdiskusi dengan Pak Edwin Partogi
dengan tema, “Apa itu Whistleblower?”. Saya kira Pak Edwin merupakan
narasumber yang representatif. Karena ada tiga aspek yang bisa kita dalami
dalam diskusi ini yang berhubungan dengan kewenangan pak Edwin di LPSK
yaitu, perlindungan saksi, dan whistleblower serta ruang lingkupnya.
Seperti yang disampaikan oleh Pak Komang tadi bahwa kita ini punya dua
tantangan dalam mendorong munculnya whistleblower. Pertama, itu soal
jaminan atau garansi perlindungan terhadap mereka yang memilih menjadi
whistleblower. Kedua, ingin memastikan bahwa mekanismenya memadai,
UUnya memadai, instrumen hukumnya memadai.
Apakah kita punya mekanisme untuk melindungi dan apakah memadai
untuk memberikan perlindungan. Setelah presentasi dari Pak Edwin temanteman sekalian bebas membuat tanggapan atau pertanyaan atau meminta
pendalaman atas apa yang disampaikan. Untuk mempersingkat waktu saya
persilahkan kepada Pak Edwin. Bisa di depan atau sambil jalan-jalan.
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Materi Modul .. Mengenal Whistleblower
Pemateri: Edwin Partogi Wakil Ketua LPSK

Edwin Partogi Pasaribu: Ya kawan-kawan saya di minta untuk menyampaikan
soal whistleblower. Ada beberapa cerita yang ingin saya sampaikan. Betapa
pahitnya menjadi whistleblower. Pernah dengan namanya Edward Snowden,
dulu dia bekerja di NSA (National Security Agency).
semua data di seluruh dunia. Tidak terbatas terhadap mereka yang di duga
teroris. Tetapi semuanya. Kalau baca bukunya Snowden semua data itu di
himpun. Jadi Handphone kita yang aktif, tidak ada yang aman. Bukan hanya
lawan juga kawan. Yang di lawan Snowden bahwa dia tidak setuju soal itu. Dia
merasa bahwa orang itu punya hak privasi dan harus di hormati oleh negara.
Kemudian dia berontak, dia kabur, sampai sekarang masih tinggal di bandara di
Sovyet. Kemudian dia menceritakan kepada majalah Guardian dan beberapa
media lainnya. Yang kemudian ini menjadi berita besar. Setelah ini dibongkar
dia dinyatakan sebagai DPO oleh Amerika Serikat. Segala upaya dilakukan,
termasuk ketika ada pesawat Presiden Bolivia lewat di Amerika Serikat
dihentikan. Karena di duga di pesawat itu ada Snowden. Kalau naik pesawat
Lebih seru baca bukunya. Tadinya dia merasa optimis dengan pemerintahan
Obama. Dia pikir prakteknya akan berubah. Ternyata tidak, walaupun Obama
pada walnya menyampaikan ada hak privasi atas hak komunikasi. Tetapi
prakteknya sama saja, tidak berubah. Itu yang kemudian dia sampaikan kepada
publik. Dia menyampaikan hal yang benar, baik untuk kepentingan banyak
orang. Dan hal yang dilakukan oleh NSA itu sesuatu yang salah sehingga
membuat semua orang tidak punya hak privasi. Jadi tidak hanya target yang
disadap itu teroris. Semua orang bisa di sadap.
Dulu saya, Nawawi dan Mufthi bagian dari Koalisi Rahasia Negara. Snowden
sampai sekarang dilindungi oleh Rusia tetapi hanya di bandara saja. Dia
semata-mata protes, karena dia tidak sepakat. Yang di sini banyak juga, ada
beberapa serikat pekerja, bahwa ada pengadaan alat cetak yang sudah di mark
up dan produknya jelek. Dibongkar oleh para serikat pekerja itu.
Dilaporkan kepada BPK dan Kejaksaaan. Yang terjadi adalah BPK dan
Kejaksaaannya melaporkan ke PERURI. Kemudian mereka konferensi pers.
Gara-gara konferensi pers mereka dibilang pencemaran nama baik. Dan proses
permohonan, saya sudah sampaikan kepada Peruri untuk tidak melakukan
tindakan sangsi kepegawaian.
Tetapi dalam prosesnya ada pengadilan hubungan industrial. Upaya yang kami
lakukan adalah menjadi saksi di pengadilan dan menyurati pihak pengadilan.
Jadi ada UU 31/2014 bahwa saksi, korban misalnya tidak bisa dituntut atas
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pelaporan. Walaupun ada proses hukum atas itu harus di tunda sehingga
pokok perkaranya di selesaikan dulu. Tetapi kan soal hukumnya lepas, bukan
hanya soal hukum yang mereka hadapi.
Di internalnya mereka sudah menjadi musuh bersama. Karena sebagian besar
whistleblower adalah orang dalam. Beda antara pelapor dengan whistleblower.
Dilain kasus ada di Kementerian Agama, ada pembangunan gedung yang di
mark up juga, dilaporkan oleh pegawainya, mereka juga di gencet, dimutasikan.
Kami berkoordinasi dengan Dirjen Kementerian Agama tidak berpengaruh.
Jadi resiko itu yang dialami, mereka yang punya idealisme, tetapi secara umum
kondisinya tidak bisa menerima, apa yang dilakukan itu dianggap sebagai
penyimpangan.
Tetapi ada juga, saya punya saksi, statusnya masih abu-abu antara
whistleblower dan sebenarnya menjurus ke justice collaborator. Sejauh ini
dia berperan memberikan informasi kepada KPK. Informasi semua itu dari
dia. Karena dulu dia pemain proyek dengan para kepala daerah dan para
pengusaha. Tetapi satu kali ini dia dikadali oleh bosnya yang punya hubungan
dengan Bupati.
Dia sudah terima DPnya dari pengusaha ternyata proyek itu tidak ada. Lalu
dia di buru oleh preman-preman, keluarganya di ancam, istrinya di ancam di
perkosa. Barulah dia bertobat. Beberapa praktek kolusi itu, saya tergambar
dengan jelas, bagaimana kontrak-kontrak itu berlangsung termasuk cara
mengamankannya. Termasuk dia punya keahlian menyadap. Dia bertobat,
dia melapor ke LSPK. Dia menyampaikan bahwa dia menjadi pelapor ke KPK.
Besoknya dia ke KPK tetapi tidak berani masuk.
Tetapi kemudian besoknya dia baru masuk ke KPK. Banyak proyek di Jawa,
dia terlibat dengan berbagai kepala daerah, dia tahu kapan transaksi ini akan
terjadi. Sampai saat ini posisi dia sebagai korban masih aman. Tetapi saya
juga punya pengalaman pahit dengan KPK. Saya punya orang yang meminta
perlindungan terkait dengan kasus penerimaan CPNS. Kalau dengar ceritanya
luar biasa. Dia bagian dari pelaku dalam soal CPNS. Kasus CPNS katanya
melibatkan dua kampus ternama di Depok dan Bandung. Sebagai bagian dari
IT penerimaan CPNS.
Dia menceritakan bagaimana komunikasi dengan kepala daerah untuk
mendapatkan bagian dari proyek tersbut. Yang saya tangani geng Depok.
Mereka lobby ke Menteri supaya dapat slot penerimaan CPNS di beberapa
daerah. Walaupun tidak ikut CPNS bisa keluar namanya. Hal yang
mengkuatirkan, si pelaku utamanya punya jaringan ke polisi. Ada satu berita
online, kasus yang sama.
Si saksi ini tahu bahwa si tokohnya ini punya jaringan di Bareskrim. Sehingga
dia tidak mau lapor ke Polisi. Kita bawa ke KPK. Sama KPK di cross check
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sepertinya sama informasi. Tetapi KPK tidak bisa menangani karena tidak
ada eselon 1 yang terlibat. Padahal ancaman terhadap saksi ini nyata. Yang
mencurigakan buat dia bagaimana si pelaku utama itu tahu kalau saya ada
di LPSK? Ternyata si pelaku utama ini punya hubungan dengan orang di
Lembaga Sandi Negara.
Orang di Lembaga Sandi Negara ini pun saya kenal. Sebenarnya orang ini
siap jadi justice collaborator. Dia sudah keluar dari geng itu. Dan hidup dia di
buru oleh si pelaku utamanya. Tetapi proses hukumnya tidak bisa dilanjutkan.
Bagaimana nasib dia di luar sana.
Sementara kami melindungi harus ada syaratnya, posisi dia harus
memperlihatkan adanya kejahatan, untuk menyatakan si pelaku bersalah.
Kalau tidak ada proses hukumnya untuk apa diberikan. Untuk menjadi
whistleblower itu susah. Agar apa yang menjadi hak mereka itu didapatkan.
Itu syarat yang diberikan oleh UU. Bagaimana menjadi whistleblower, apa yang
menjadi hak mereka di dapatkan.
Kemudian dia bisa langsung di mutasi. Kalau dia miskin, istrinya tidak kuat
menghadapi perubahan, kemudian minta cerai, anak-anaknya terbengkalai.
Yang tadinya sekolah jadi tidak sekolah. Di eksternal posisinya lebih-lebih. Baik
dari soal luka. Kemudian juga kriminalisasi. Dicari cara ada kesalahannya, agar
bisa di hukum. Seperti kasusnya Hariansyah.
Dia whistleblower pada posisi kasus suap di KPU. Dia digunakan KPK
untuk menjebak KPU. Setelah selesai transaksi Mulyana di tangkap tangan.
Hariansyah ini dapat penghargaan dari TI sebagai whistleblower. Tidak lama
kemudian Hariansyah ini menjadi tersangka dana DAU, dia mendapatkan dana
Rp. 40 juta. Cepat sekali berubahnya. Artinya juga tidak hanya menyangkut niat
baik. Apa yang terjadi terhadap Susno Duaji juga begitu.
Di korek soal pilkada Jawa Barat. Enggak cukup hanya sekedar niat baik untuk
baik. Tetapi juga track record yang baik, bahwa ini tidak akan menjadi senjata
makan tuan. Bahwa informasi ini tidak membuat dia berubah status.
Tugas LSPK itu memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.
Perlindungan lebih komprehensif, ada upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.
tele conference. Kalau kuatir diketahui identitasnya. Kita bisa beri bantuan
psikologis, psikososial. Ini kewenangan yang baru ada di UU 31/2014 awalnya
di UU 13/2006 tidak mencantukan kewenangan LSPK itu apa?
Awalnya ada Tap MPR kemudian di gagas oleh NGO untuk membuat undangundang. Karena UU inisiatif DPR. NGO berpikir kewenangan itu melekat.
Ternyata semuanya harus ditulis. Kalau enggak ditulis dasarnya apa? Jadi
termasuk juga soal konflik rumah amannya KPK. Kalau kita baca undang-
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ndang, hanya dua undang-undang yang menyebutkan soal rumah aman.
UU KDRT dan UU LSPK. Cara memperoleh perlindungan bisa saksi, keluarga.
Kuasa hukumnya dan korbannya, bisa juga pejabat terkait. Yang paling
banyak kasus korupsi dari Kejaksaan Agung. Hampir semua kasus di TPPO di
Bareskrim diberikan kepada LSPK.
Tetapi kalau keadaaan tertentu yang datang ini bonyok, luka-luka, saat itu
juga kita berikan perlindungan darurat. Kalau memang harus mendapatkan
perlindungan. Di LPSK sudah sejak dari periode pertama tahun 2008. Sejak
2010 sudah ada polisi yang ditempatkan di LSPK. Kita bisa tempatkan mereka
di Rumah Aman, atau di rumahnya. Kita taruh CCTV, tombol panik. Siapapun
yang kita lindungi di rumahnya bisa kita pasang.
Kemudian pendampingan persidangan. Ini kasus sekuritasnya yang
disebutkan dalam UU 31/2014. Jadi ada TPPO, Korupsi, TPPU, terorisme,
narkotika, penganiayaan berat dan penyiksaan, kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak, dan tindak pidana yang lain yang menyebabkan saksi
dan/atau korban terancam, dsb.
Ini soal pasal 10 perlindungan hukum terhadap seorang whistleblower, saksi,
korban. Diberikan dengan tidak itikad baik. Kalau proses hukum itu berjalan
maka dia harus ditunda dulu sampai berkekuatan hukum tetap. Harus
didahulukan pokok perkaranya si saksi atau pelapor. Memang problemnya ini
istilah. Kita secara umum menyebutnya pelapor. Kalau pengertian di UU, ini
masih pengertian yang biasa. Orang yang memberikan laporan atau informasi
kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana yang terjadi tetapi
bukan merupakan baian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Kemudian
ada juga di Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Polri dan KPK.
Ciri-ciri Whistleblower”dia pengungkap fakta. Fakta yang diungkapkan
merupakan hal subtantif yang rahasia. Berkaitan dengan perbuatan moral,
illegal yang mengandung kejahatan. Whistleblower sebagian besarnya adalah
pelapor. Karena whistleblower cirri-ciri yang paling kentalnya adalah orang
dalam. Dia mengetahui bagaimana proses kejahatan itu terjadi. ICW bisa jadi
pelapor, tetapi detail prakteknya tidak tahu.
Semua orang bisa jadi pelapor, tetapi tidak semua bisa jadi whistleblower.
Tetapi pelapornya bukan berarti whistleblower. Yang membedakan adalah
bahwa Justice Collaborator, adalah pelaku kejahatan, tetapi di Indonesia
dipersyaratkan bukan pelaku utama. Sebenarnya ada dua pilihan, dia bisa di
hukum ringan, sebagaimana sekarang, tetapi juga bisa peniadaan tuntutan.
Jadi yang di sasar itu pelaku utama. Sebenarnya dari UU korupsi yang kita
Kalau Whistleblower tidak terlibat dengan kejahatan. Kalau Justice Collaborator
terlibat kejahatan. Dulu yang terkenal kasus Agus Condro. Dia terlibat kasus
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travel check. Seperti di obral. Seperti di buat murah. Khususnya kepada kasus
suap PTUN Medan. Hanya satu yang menjadi JC yaitu OC Kaligis. Merujuk
pada SEMA, JC ini bisa diberikan statusnya oleh aparat penegak hukum. Tetapi
di Sema ditambahkan bukan hanya Polisi dan Jaksa, Hakim juga bisa. Dia
ditetapkan JC nya oleh hakim. Termasuk misalnya juga yang menarik kasus
Nazarudin. Nazarudin mengajukan ke LPSK. Kita tanya ke KPK, dia JC bukan?
KPK menjawab bukan. Ada keterangan dari JPU bahwa Nazar itu JC ketika
menjadi saksi Anas.
Supri ada hasil penelitiannya, yang banyak memberikan JC itu Jaksa. Kalau
enggak salah jumlahnya itu 600 lebih. Pertanyaan kita JCnya kapan? Karena
dalam PP 99. Ada 3 tindak pidana yang tidak bisa mendapatkan hak-hak
narapidana, yaitu narkoba, terorisme dan korupsi. Kecuali mereka adalah JC.
Uniknya kita tidak pernah tahu kapan orang-orang itu menjadi JC.
Ketika remisi ternyata mendapat statusnya JC. Sepertinya ada perniagaan.
Menurut saya ini juga kawan-kawan LBH Pers, ICW bisa membantu meluruskan
bahwa PP ini sudah harus di revisi. PP ini sudah melampaui UU. DPR tahun
2011, jamannya Deny Indrayana. Ada UU 31/2014. Dalam UU itu reward
terhadap JC, yang memastikan JC itu LSPK. Yang menetapkan statusnya
Jaksa dan Polisi. Hanya ada UU Perlindungan Saksi Korban tentang JC. Tidak
ada dalam UU lain.
Tetapi pengaturan tentang reward tentang JC ada dalam UU 31/2014.
Sayangnya sampai sejauh ini UU ini tidak ditengok. Karena PP itu masih
menjadi rujukan untuk menetapkan remisi. Ini data WB di LSPK. 2017 itu 30
orang. Ini bagian penting yang harus kita diskusikan adalah hal yang penting
kita jaga adalah namanya harus kita rahasiakan. Kerahasiaan identitas. Kalau
ini terblow up di media banyak yang akan mendekati dia, baik suap hingga
ancaman. Baik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya. Kenapa tadi
informan saksi yang membuat berhasilnya tangkap tangan KPK.
Karena yang di ancam itu keluarganya. Istrinya mau diperkosa oleh para
preman yang nagih utang. Dari situ dia tobat. Orang-orang biasanya siap
menerima resiko terhadap dirinya, tetapi kalau sudah menyangkut orang
yang dicintainya. Kalau istri dan anaknya di ancam. Jadi penting banget untuk
menjaga kerahasiaan si whistleblower ini.
Tetapi kami melindungi dia dan keluarganya. Kadang kala ancaman itu
belum muncul. Atau pernah muncul kemudian hilang. Tetapi pengamanan itu
berdampak. Jadi orang berpikir untuk melakukan tindakan pengancaman. Jadi
ada kasus di Cilegon, korban penganiayaan. Si pelaku yang dijadikan tersangka,
bayar preman-preman, mereka kemudian tidak melakukan kekerasan karena
ada LSPK.
Membuat orang berpikir ulang untuk melakukan kekerasan. Ada yang perlu
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kita hitung soal implikasi. Sejauh mana stamina untuk mempromosikan
kasus? Yang konsern menjalankan sejauh ini Tempo. Kalau buat berita dia
mendalam banget. Sementara Tempo ini mingguan. Tidak ada yang menjaga
agar kasus ini terus naik. Di sisi lain kita juga pengalaman, seberapa besarpun
tekanan yang diberikan, setidaknya belum berdampak. Kurang apa media
mempromosikan. Contohnya yang jadi korbannya rekening gendut Polri.
Kurang apa sampai Kapolri dipanggil SBY.
Artinya bukan segala-galanya juga. Kemudian, kadang-kadang ketika orang di
wawancara ada juga slipnya, ada penambahan-penambahan yang tidak perlu,
ada pilihan kata yang tidak tepat, ada cerita yang bercampur dengan imajinasi.
Yang kemudian berpotensi pencemaran nama baik. Sementara media butuh
itu, karena itu sensasi. Yang harus kita hitung nasibnya seperti apa. Kadang
kala saya WA secara personal kepada media. Misalnya, supir Gojek yang
membantu penangkapan peredaran narkoba. Namanya disebut di running
text. Sebaiknya namanya dihapus. Terkadang media juga kurang sensitif.
Salah satu cara yang paling tradisional untuk mengamankan kejahatan
adalah mengakhiri saksinya. Saksinya harus dibunuh. Ini tantangan kita
terhadap kejahatan. Bagaimana supaya melahirkan whistleblower? Untuk
membangun WBS (Whistleblower System) saya melihat bahwa sistem itu
bagus tetapi pertanyaan selanjutnya seberapa efektifkah sistem itu? Waktu
saya di Washington bukan hanya pakai kartu. Ada kotak. Lalu pertanyaanya,
tepat enggak? Sementara kita punya kebutuhan penerapan tenaga kerja.
Masih banyak orang nganggur. Benar secara teknologi kalau kita ngomongin
efesiensi. Ada tidak hidup kultur anti korupsi? Di Kementerian Agama sudah
ada WBS tidak ada laporan yang masuk. Kalau dia lapor dan ketahuan.
Kemudian dari mulut ke mulut menyebar kemana-mana, ya sudah di musuhi
sama orang sekantor.
berharap orang dengan sukarela menjadi WBS. Orang yang mau jadi WBS itu
orang yang punya semangat perubahan dalam dirinya. Menjamin bahwa kalau
orang menjadi WBS itu tidak akan mendapatkan sanksi terhadap pekerjanya.
Tetapi dari sisi pengelolaan administrasi mereka punya 1000 alasan
untuk membuat orang itu di mutasi. Kalau buat whistleblower, LP merujuk
keperkaranya. WB ini belum tentu menjadi saksi. Tergantung kecakapan
penegak hukumnya. Supaya dia tidak muncul ke permukaan. Kalau dia menjadi
saksi di BAP, ikut ke persidangan. Jadi saksi kewajiban, datang di pengadilan
sudah menjadi kewajiban. Ada kewajiban menjadi saksi. Tetapi tidak ada hak
kenyamanan, perlakuan yang manusiawi bagi seorang saksi. Saksi dalam
proses hukum sekarang ini hanya ditempatkan sebagai obyek pembuktian.
Enggak datang, bisa dipaksa untuk memberikan keterangan. Kalau datang
dicuekin. Cobalah dibikin loss khusus untuk saksi. Jadi nyaman mereka.
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Dan juga harus memastikan mereka enggak ketemu dengan keluarga dan
terdakwa. Udah menjadi saksi, menyampaikan informasi yang benar. Oleh
pengacaranya dituduh berbohong, tidak kredibel, sumpah palsu. Kesal merasa
terhina, dianggap berbohong. Menjadi WB dan saksi itu pahit. Oke saya pikir
itu.
Mufhti: Saya lihat sepanjang Pak Edwin presentasi tidak ada yang mengantuk.
Menarik ya artinya ada beberapa informasi yang baru. Walaupun saya sering
ngobrol. Saya kira kita menerapkan, agak hati-hati kita share ke luar karena
berkaitan soal saksi yang ada di LPSK. Pertama, teman-teman ini advokat yang
akan mendorong munculnya whistleblower, dengan garansi bahwa mereka
akan memberikan perlindungan terhadap whistleblower. Tentu kita butuh satu
informasi kalau teman-teman ini berhasil mendorong itu. Kemudian yang
kedua, jadi bad news dan good news. Untuk kebutuhan berita, pertama peran
perlindungan WB. Kemudian peran perlindungan terhadap jurnalis, bagaimana
tidak ada efek kepada para WB. Teman-teman kita punya waktu untuk diskusi.
Feel free, siapa yang mau bertanya atau menanggapi.
Evan: Terima kasih, terkait kasus yang pernah kita tangani di Bogor. Kasusnya
kekerasan/penyekapan kepada 17 pembantu rumah tangga oleh istri
mantan Jendral Kapolri. Saksi utama itu tidak dapat hadir meski sudah ada
perlindungan terhadap LPSK. Rumah aman itu seperti apa? Maksudnya dalam
upaya perlindungan saksi dan korban itu.
Syukri: Menarik sebenarnya, bukan berarti abu-abu. Di sini WB sifat pada
umumnya adalah pelapor. Mengetahui juga dikaji, mengetahui sejauh mana,
siapa dan bagaimana. Kemudian WB jangan sampai menjadi JC. Disini akan
mengalir keterangan, tentu ada semacam kepentingan dibalik itu. Dan ini
sebenarnya tidak mudah untuk menjaga WB itu.
Pertanyaan saya di sini, barusan saya mendengar dari narasumber. Artinya
yang mereward itu LPSK, bukan sebaliknya dari pihak KPK, Jaksa, Pengadilan
dan Kepolisian. Saya cuma meraba-raba dulu, kalau seperti ini tentu mereka
khususnya di Kejaksaan. Dia merasa bukan super power, dia merasa punya
kedudukan yang tinggi. Kira-kira di sini, kalau kita jadikan sebagai WB, yang
pertama apabila sangat riskan kepada WB, ada kemungkinan IDnya di
rahasiakan bahkan diganti.
Apakah secara formal, atau secara lisan saja? Karena kita tidak bisa menjamin.
Kita menangani PHI, seru juga, butuh juga saksi, karena mereka karyawan,
mereka takut, sehingga mereka tidak mau menjadi saksi.
Agustin: Ada beberapa pertanyaan. Pertama, sebenarnya perlindungan saksi
dalam soal perlindungan ini seperti apa? Saya ingat ketika melakukan peliputan
Cebongan di Yogyakarta. Waktu itu ada rekomendasi dari LPSK bahwa mereka

162

cukup teleconference saja tidak perlu hadir dalam persidangan, ternyata
pada faktanya mereka ada kesan dipaksa untuk hadir. Mereka ini adalah para
tahanan dan narapidana yang satu sel dengan korban yang ditembak mati.
Apakah itu bisa independen artinya tidak terganggu oleh kepentingan yang
lain? Apakah harus ada penetapan hakim? Ketiga, terkait soal pers sendiri,
jurnalis terutama mereka yang melakukan investigasi di lapangan, kadang
menemukan sosok-sosok whistleblower ini.
Ketika mereka menemukan itu Satu sisi media pun tidak terlepas dari industri.
Satu sisi Jurnalis juga terikat dengan kode etik untuk tidak membuka identitas.
Sisi lain apakah ketika jurnalis menemukanWB ini apakah perlu ada konsultasi
dengan LPSK. Bagaimana menjamin setelah menjadi narasumber?
Ade Wahyudin: Tadi bang Edwin sudah memaparkan mengenai pasal 10.
Sebenarnya itu hak imunitas dari korban, pelaku dan pelapor, yang tidak dapat
dituntut tetapi kemudian di akhir itu ada frasa, kecuali kesaksian dan laporan
itu tidak dengan itikad baik. Ini kemudian menjadi celah kriminalisasi. Yang
dimaksud dengan tidak itikad baik dari LPSK itu seperti apa? Dan siapa yang
menentukan dengan atau tidak dengan itikad baik?
Maaruf: Ada beberapa pertanyaan, pertama, sebelumnya Pak Edwin sudah
menjelaskan, harus ada track record yang baik. Yang saya tanyakan bagaimana
mensiasatinya ketika ada informasi krusial tetapi orang itu mudah untuk
mendapatkan serangan balik.
Marwah dari perkara itu akan berbeda. Apakah informasi itu harus melekat
kepada informan yang bersangkutan atau tidak? Saya sekaligus berdiskusi,
sekarang menangani suatu perkara, proses peradilan terhadap seseorang
telah berjalan dan dalam proses penyidikan tersebut orang itu tidak dijadikan
tersangka.
Ketika di proses penyidikan tersebut orang itu mengetahui ada penyiksaan.
Dan orang lain yang juga diperiksa telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat
ini perkaranya berjalan di persidangan. Kita ini mau mencoba menghadirkan
orang tersebut. Karena dia mempunyai suatu informasi yang cukup krusial
untuk membela klien kita.
Tetapi yang saya tanyakan apakah bisa kita masukan sebagai whistleblower?
Kedua, kita khawatirkan adanya kriminalisasi balik karena perkara ini cukup
pelik melibatkan banyak. Ada suatu peristiwa tawuran, kita takut orang ini
dijadikan tersangka untuk mengorek-orek akibat penyerangan terhadap
kepolisian, karena kasus ini menjadi aib di pihak kepolisian sendiri.
Edwin Partogi: Saya sambil mendengar, sambil berpikir keras. Memang
menjadi pilihan yang sulit, dia berpotensi sebagai pelaku. Kita memilih
hukum atau keselamatan. Kalau ada celahnya dia bisa menjadi tersangka.
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Menurut saya common sense kita lebih kemana. Kalau kita enggak
pingin lihat dia di penjara, enggak usah. Karena kita belum menghadapi
situasi yang ideal. Orang yang tidak melakukan tindak pidana kejahatan
saja bisa jadi tersangka. Kekuasaan terhadap hukum ini dia milih, dia
punya kewenangan. Mau tidak mau kita juga harus bersiasat. Bahwa
hukumnya belum bisa menjamin keadilan, kita cari cara lah untuk selamat.
Resiko yang dialami oleh Hariansyah.
Dan orang cari-cari masa lalunya ketemu. Yang penting informasi sekarang
ini. Penting juga mengingatkan, kira-kira punya enggak aib/celah yang akan
digunakan oleh pihak lawan. Kalau kita tahu ini, kita bisa bersiasat. Ini kirakira akan menjadi proses hukum atau menjadi opini publik. Cuma memberi
tahu dari informasi yang ada. Akan menjadi proses hukum, riwayatnya dahulu
seperti apa? Bukan sekedar ingin kita bongkar. Dia punya anak, istri yang masih
harus melanjutkan kehidupan.
Dari informasi masa lalu itu kira-kira berat engak. Tinggal bagaimana
advokasinya? Tetapi jaminan keamananya bagaimana? Advokasinya perlu kita
pikirkan, bagaimana informasi yang dia berikan bisa bermanfaat. Dia punya
sharing powernya yang bisa diperhitungkan. Di dalam instansi itu pelangi, tidak
satu warna. Lima itu kadang bisa hijau, kadang bisa biru.
Kita tidak lahir dari motif yang semakin sama. Kita saling mengenal. Kita
menikmati itu karena kepunyaan idealisme. Tetapi kalau di KPU, KPK, LPSK,
itu backgroundnya berbeda-beda. Soal itikad baik, UU bilang begini. Bukan
keterangan palsu, bukan sumpah palsu. Jadi diberikan itu adalah keterangan
yang benar.
Dari keterangan dia, di pokok perkaranya. Kalau pokok perkaranya diyakini
yang disampaikan itu benar. Memang ketemu bahwa apa yang disampaikan
itu benar, maka dia memberikan itikad baik.
sinterklasnya hukum pidana. Berapa lama? Sepanjang hukum pidananya
masih ada. Tetapi juga sebaliknya kalau ancamannya sudah tidak ada, maka,
tidak perlu juga dilindungi. Kalau hakimnya setuju teleconference, bisa.
Kalau tidak setuju, kita tidak paksa. Pengadilan sudah siapkan TV dihadapkan
terdakwa, JPU dan Hakim. Ada kala kita cuma beda ruangan saja. Jadi si saksi
korban ini tidak bertemu langsung dengan terdakwanya. Kalau sifatnya kita
independen, kita bertanggung jawab kepada Presiden.
Kalau ada WB kita konsultasikan terlebih dahulu. Kira-kira strateginya
sepertia apa? Atau kita tunda dulu laporan. Lalu peran medianya seperti apa?
Dampaknya bagaimana? Lalu bagaimana mempertahankan isunya. Saya pikir
sebaiknya kalau ada calon WB kita konsultasikan. Soal pergantian identitas,
sudah kita lakukan, misalnya dalam kasus ada anak dari malang, melarikan
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diri ke Jakarta, di Jakarta menjadi PSK. Kita kerjakan, kita lakukan penetapan
pengadilan, untuk pergantian identitas. Setelah saya baca hasil penelitian di
AS. Sudah mulai ditinggalkan.
Kenapa? Karena dia membawa beban. Kalau cuma satu orang, masih mungkin.
Bayangkan, kalau yang diganti identitas 1 keluarga. Mereka kesulitan untuk
bersosialiasi. Dan itu sulit untuk istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka jauh
lebih bisa. Itu jauh lebih sulit mempertahankan kerahasiaan.
Jadi semakin ke sini US Marshal semakin meninggalkan penggantian
identitas. Kemudian, kita tidak clear dengan penegakan hukum. Itu yang harus
kita hitung soal keselamatan WB. Di kasus Bogor itu ada kasus yang menarik,
ada 17 PRT yang disekap oleh Purnawiran Jenderal Polisi. Sepertinya memang
punya masalah mental. Beberapa PRT itu dipaksa berhubungan badan. Mereka
tidak digaji. Satu orang diantara kabur, dijemput oleh saudaranya. Kemudian
bertemu dengan LBH Keadilan Bogor Raya.
Dia cerita, masih ada 16 orang. Saya minta di relokasi. Yang kita lindungi ini
orang dengan watak dan sifat yang berbeda-beda. Salah satu dampak dalam
kasus penyekapan ini. Mereka ini mencari hiburan dengan cara berhubungan
badan. Termasuk yang saya sampaikan si induk Semang ini menonton orang
yang berhubungan badan. Ada yang hamil. Ada salah satu yang korban. Yang
dibujuk untuk berpihak kepada pelaku. Dan akan dibayar. Yang terbujuk ini
berhasil kabur dari LPSK.
Mufthi: Saya buka lagi 1 sesi pertanyaan.
Gifar: Saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi, itu pasal 10 dalam UU LSPK yang
baru. Kalau ada tuntutan hukum proses penuntutan terhadap perkara yang
dilaporkan. Siapa yang bisa melaksanakan. Siapa yang bisa mengeksekusi?
Aparat penegak hukum. Akhirnya dikasih keterangan di pengadilan. Yang
saya alami, pelapor kita terus di tahan, ketika upaya paksa sudah sangat
mengganggu WB kita atau perkara yang kita tangani. Apakah kita bisa
melakukan pelaporan baik?
Santi: Saya menangkap terkait WB ini bukan hanya bagaimana perlindungan
WB. Tetapi juga bagaimana legal structur yang bermasalah, budaya hukum
juga bermasalah. Di satu sisi ada perlindungan terhadap saksi/korban. Di sisi
lain dalam prakteknya bukan dalam proses hukum, dalam pekerjaan mereka
mengintimidasi.
Untuk solusi yang tepat, saya rasa harus komprehensif. Dan melibatkan
banyak pihka. Bukan hanya melibatkan para lawyer, tetapi juga teman-teman
LBH pers mendorong perubahan terhadap UU ini di DPR. Permasalahannya
apakah nanti DPR mau atau tidak dengan ini. Ini kaitannya dengan pemetaan
di DPR. Kalau seandainya teman-teman bisa untuk masuk, saya rasa ide ini
bisa menelurkan yang sesuatu lebih besar. Kedua, saya barusan baca novel
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dari Robert Haris, itu novel trilogy. Dalam novel itu dia menggambarkan tokoh
yang Sero yang naik sampai menjadi ketua DPR lah. Sementara yang bisa
mencapai posisi dia itu adalah golongan aristokrat.
Si Cero berusaha membuat terobosan supaya kepentingan masyarakat
banyak bisa tersuarakan di forum. Salah satunya itu, beberapa dari kaumkaum populis berusaha untuk merombak undang-undang untuk pemberian
tanah. Tetapi si Cero sudah memetakan bahwa tanah yang dibagikan ini bukan
untuk masyarakat banyak, tetapi untuk tentara yang perang, tentara Caesar
yang pulang. Dia tidak mungkin masuk ke populis, karena itu usulan populis.
Dia masuk ke kubu aristocrat. Dia menyalahi segala kebiasaan yang ada,
bagaimana teman-teman membaca peluang-peluang itu. Ini bukan pekerjaan
yang gampang. Saya rasa patut dikembangkan juga.
Ketiga, ini kan amanat undang-undang perlindungan saksi korban, tetapi
termasuk keluarga juga. Mungkin konsepnya agak sedikit berbeda. Bagaimana
mengencourage WB, dan saya baca itu prosesnya sangat lama, membutuhkan
effort yang panjang. Terus melibatkan seluruh aparat penegak hukum dan yang
paling penting dana yang tidak terbatas. Memang jangka waktunya sangat
susah untuk ditentukan. LSPK, seberapa besar dana yang diberikan kepada
LPSK? Apakah amanat dari UU itu sudah dilaksanakan, atau setidaknya sudah
diupayakan sebagaimana mestinya?
Keempat, terkait LPSK ini fokus kita bukan hanya perlindungan saksi dan
korban, tetapi juga keluarganya. Tteapi bagaimana mengawal keterangan saksi
dan korban ini supaya pada akhirnya bisa membongkar kejahatan-kejahatan
yang ada. Itu bukan hanya berhenti di LPSK saja. Tetapi harus bekerja sama
dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Apakah pernah duduk bersama atau
ada upaya-upaya itu? Karena pada prakteknya tidak segampang itu.
ditingkatan kepolisian. Kalau di daerah kebanyakannya penegak hukumnya
tidak paham. Apakah dari pihak LPSK bisa memberikan rekomendasi dalam
hal menyembunyikan identitas WB sampai proses hukumnya berjalan. Terkait
penetapan JC oleh aparat penegak hukum. Saya belum terkait mengapa
penetapannya oleh aparat penegak huku. Dan kewenangan JC oleh LSPK.
Setiap penyidik dan hakim dia bisa melekatkan identitas JC terhadap pihak
yang ini.
Edwin Partogi: Problem kita, karena saksi ini kepada obyek aparat penegak
hukum. Termasuk kasusnya di salah satu kabupaten di Papua. Mereka meminta
melindungi seorang saksi. Sampai Papua, Jaksanya tidak bisa menghubungi
si saksi. Tidak tahu saksi ini di mana. Kami datang ke keluarganya, tidak ada
juga istrinya itu. Dia bersaksi bisa mempidanakan Bupati, tetapi yang berkuasa
disana itu Bupatinya, TNI/Polrinya pun dikuasai oleh Bupatinya itu. Sementara
yang kita butuhkan bagaimana dia bisa mutasi dari Kabupaten itu. Susah juga,
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karena harus ada permintaan dari Provinsi ke Kabupaten. Sementara si Bupati
bisa saja menolak untuk menyandera dia agar tidak macam-macam. Pada
prakteknya tidak mudah. Yang dilindungi pun belum tentu mau. Prinsipnya
sukarela.
Harus ada kemauan dari si saksi atau korban untuk dilindungi. Kalau dalam
soal koordinasi bisa kita lakukan. Sampai sekarang itu tetap terjaga. Tidak di
ketahui dia siapa. Keberadaan dia sebagai informan belum diketahui. Sangat
tergantung kolaborasi dengan penegak hukumnya. Dalam soal menjaga si
saksinya sendiri. Ini kan saksi mereka. Kalau kami sebenarnya supporting.
Hanya untuk memastikan si saksi ini dalam semua proses ini dia aman. Tetapi
posisinya memang dia di tangan si penyidik. Enggak apa-apa UU ini untuk di
revisi, agar diperkuat.
Saya menangkapnya DPR tidak punya beban untuk memberikan kewenangan
kepada LPSK, untuk memberikan anggaran. Saya seperti kejatuhan duren.
Hampir semua fraksi DPR itu setuju untuk memperkuat LSPK. Mungkin
juga harus ada lembaga yang mengimbangi. Sepertinya DPR enggak punya
masalah untuk memperkuat LSPK. Kalau soal dana kami punya masalah, kaki
kami ini di Setneg. Setneg itu hubunganya di DPR ada di Komisi II. Sementara
LPSK ini hubungan kerjanya ada di Komisi III.
Kami ini cuma anak bungsu saja. Anggaran kami ditentukan oleh Setneg ini.
Maka ada permintaan, sejak UU 2013 sudah ada Sekjend. Bulan Mei tahun ini
baru ada Sekjendnya. Menurut Komisi III angaran kami terlalu kecil. Sekitar
2017 anggaran kami Rp. 80 Miliar, belum lagi kalau ada penghematan.
Walaupun anggaran kami lebih baik dari Komnas HAM. Yang disampaikan
benar, perlindungan di US Marshal itu no limit. Saya sudah lihat mobil anti
pelurunya, menurutnya ada beberapa perbedaan, yang mereka lindungi juga
JC. Yang dominannya kejahatan jalanan.
Walaupun jauh dari cukup sejauh ini kita terlatih supaya anggaran itu pas. Tentu
kalau ada anggaran yang mencukupi tentu lebih baik. Soal laporan balik oleh
terlapor, ini tentu harus kita kaji. UU itu berlaku khusus atau umum. Misalnya
kasus Miriam, kata KPK dilindungi oleh KPK. Tetapi dilaporkan oleh Patrialis
Akbar, perlindungannya sah atau tidak? Penyidik Bareskrim mau memeriksa
tidak diberikan oleh KPK. Soal-soal seperti itu sering kita alami. Ada terlindung
kita, akan diperiksa oleh KPK, kita bertahan. Buat mereka, kita menghambat
proses hukum. Buat kita, kita melindungi saksi kita. Itu memang konflik yang
sering terjadi diantara penegakan hukum dan perlindungan. Mungkin itu saja
dulu.
Mufthi: Secara umum materi yang disampaikan sudah kita dapatkan. Kalau
ingin lebih dalam lagi terkait LPSK dan bagaimana mekanisme nanti pada
suatu saat kira-kira teman-teman di sini bisa komunikasikan setelah acara
ini. Atau bisa saja salah satu follow upnya mengunjungi LPSK. Diluar itu saya
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kira masih membayangkan perlu nanti membuat follow up untuk memikirkan
kalau sekiranya koalisi ini melakukan advokasi terhadap WB. Kalau sistem di
kita LPSK punya peran strategis. Dan itu buat saya menjadi langkah berikutnya
yang sifatnya teknis. Kedua, bagaimana pun juga pilihan untuk menjadi WB itu
bukan pilihan yang nyaman.
Tantangannya adalah walau kita punya sistem, punya koalisi, bagaimana
memastikan bahwa ini bukan soal niat baik tetapi juga punya pertimbangan
yang cukup. Itu sebenarnya untuk menyeimbangkan. Ada cinderamata yang
akan disampaikan oleh teman-teman panitia, dari pak Nawawi Bahrudin.
Sekali lagi terima kasih kepada Pak Edwin Partogi.
Break

Materi Modul ... Tentang Perlindungan Whistleblower
Pemateri: Supriyadi Widodo Eddyono

Mufhti: Siang ini kita akan banyak mendiskusikan perlindungan WB dengan
mas Supri. Sebenarnya ada dua ekspektasi terhadap mas Supri terkait materi.
Jadi kalau tadi pagi Pak Edwin banyak mengulas dari sisi mekanisme dan dari
sisi legislasi maupun dari ketentuan perundang-undangan. Mungkin terhadap
mas Supri terkait bagaimana praktek implementasinya.
Ada banyak institusi sejauh ini melakukan praktek-praktek perlindungan. Dan
itu konteksnya berbeda-beda, ada dari KPK, Kejaksaaan dan lainnya. Dari situ
kita pelajari prakteknya. Kemudian juga kita berharap narasumber kita bisa
yang digeluti oleh teman-teman. Dalam artian WB yang memberikan informasi
kepada media lalu menghadapi kriminalisasi dalam prakteknya. Kita masih
menunggu narasumber.
Kita harapkan teman-teman bisa menjadi narasumber juga. Mungkin, sembari
menunggu ada yang mau sharing menangani kasus-kasus yang berkaitan
dengan WB. Lalu kemudian menghadapi resiko sebagai pemberi informasi
dalam konteks yang lain. Ada teman-teman yang mau sharing?
Walaupun backgroundnya advokat ada yang pernah jadi jurnalis. Narasumber
kita untuk siang ini sudah hadir. Tadi kita pending dulu. Narasumber kita
Supriyadi Widodo akan bicara soal perlindungan WB. Kira-kira perlindungan
WB terkait dengan kegiatan media seperti apa? Cukup panjang waktu kita
untuk berdiskusi.
Supriyadi: Selamat siang teman-teman, maaf terlambat. Kalau kaitannya
dengan narasumber nanti bisa disampaikan oleh mas Nawawi. Kadang kala
kita suka menggantikan WB dengan Justice Collaborator. Tetapi saya hanya
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akan bicara soal whistleblower, tidak akan bicara soal JC. Apa yang kamu
ketahui tentang WB?
Maaruf: WB menurut saya adalah seseorang yang memiliki suatu informasi
yang mana berguna untuk proses penegakan hukum terkait dengan tindak
pidana yang meliki pengaruh luas dan krusial.
Syukri: Seperti apa yang dikatakan oleh abang Edwin yang tercantum dalam
pasal 10. Artinya menyangkut suatu kasus, di sini ada orang-orang besar yang
dikaitkan dengan perkara. Pelapor belum tentu WB. Pelapor harus memberikan
Supriyadi: Apa beda pelapor dengan WB? Dan apa masalahnya?
Ansorul: WB sama dengan pelapor, tetapi pelapor tidak sama dengan WB. Kalau
WB sifatnya diluar kasus. Kalau pelapor itu melekat dengan perkaranya.
Supri: Apa implikasi antara WB dengan pelapor?
Kalau pelapor identitasnya terungkap dan juga dapat menjadi saksi
sampai proses persidangan. Kalau WB identitasnya dirahasiakan, dan bisa
tidak menjadi saksi.
Supri: Karena kita di Indonesia kita kenalnya dengan istilah pelapor. Karena
seakan-akan orang harus melaporkan sebuah kasus dalam sistem pidana.
Jadi seakan-akan sempit. Padahal WB dia lebih luas daripada pidana.
Dia menyangkut juga masalah mal administrasi yang menjadi kewenangan
ombudsman.Dia juga menyangkut fraud. Apapun informasi yang mengancam
kepentingan publik. Tidak hanya korupsi. Tidak hanya pencucian uang. Tidak
hanya kejahatan-kejahatan yang kita sebut sebagai pidana.
Bahkan dalam konteks Perdata, hak paten, monopoli, yang merugikan
kepentingan publik, bisa menjadi WB. Kita dianggap sebagai pelapor. Apa
implikasinya? Implikasinya orang harus melaporkan ke polisi, melaporkan ke
KPK, melaporkan ke Kejaksaan. Kalau orang di laporkan maka dampaknya
dia tidak anonim, dia terbuka, dia bisa diketahui, dan sebagainya. Karema
implikasi tadi sehingga melulu perlindungannya pidana.
Saya ingin menjelaskan ada banyak WB yang menjadi perhatian. Ini Francer
Picco seorang polisi yang luar biasa lurusnya. Ada juga Daniel Esberg. Dia yang
mempublikasikan rahasia Pentagon. Ada juga Maffel yang baru meninggal.
Dia yang memberikan informasi skandal Presiden Nixxon. Kemudian ada
Jeffry Wigen. Bagaimana skandal industri rokok, salah satu WB yang menjadi
panutan banyak orang.
Kemudian di Indonesia, ada Vincentius yang awalnya WB kemudian dia
berubah proses menjadi JC. Karena dia palang pintu. Kemudian Susno Duaji,
kemudian dia diakui sebagai WB yang mempublikasikan dalam kasus Gayus

169

Tambunan. Ada Hariansyah kasus WB pertama dalam kasus tangkap tangan
KPK. Ada Romo yang diadukan di Flores. Contohnya masih banyak dalam
konteks pidana.
Padahal kita tidak melulu bicara dalam konteks pidana. Dalam konteks
lingkungan hidup banyak. Dalam konteks pajak, makanan, minuman, obat, tidak
melulu pidana. Ini titik fokus untuk melihat kondisi WB di Indonesia. Pertama,
pengertian dan ruang lingkupnya. Tentang whistleblower itu apa? Kalau ini
tidak clear dibawahnya juga tidak clear juga. Kalau ruang lingkupnya pelapor
maka akan terbatas. Kita tahu masih dalam konteks pidana. Kedua, kemana
melakukan pengaduan? Kalau dia pelapor maka harus ke polisi. Karena harus
melapor. Padahal banyak sistem lainnya.
Tadi sudah di mention belum soal WBS. Jadi ada sistem di Indonesia, kamu
harus datang langsung ke kantor polisi. Tetapi ada satu sistem yang sudah
dibuat, kalau korupsi pasti WBSnya KPK. Dan di rekomendasikan tidak hanya
di warnet rumahmu. 17 Kementerian sedang membuat WBS. Misalnya skandal
di Kementerian tertentu bisa melaporkan kalau merasa aman. Tetapi ada
mekanisme di luar kamu harus lapor. Ada juga yang melaporkan ke jurnalis.
Dalam skema terakhir ini lah yang menjadi konsern dari LBH Pers.
Bagaimana narasumber memberikan laporan. Masalahnya kita hanya satu
lapor ke polisi. Rata-rata BUMN punya WBS. Untuk mengecek ada fraud,
skandal dan mall administrasi, enggak? Syarat ke depan ini yang menjadi
tidak tahu sejauh mana soal WBS. Kalau teman-teman mengadu bagaimana
kepastian pengaduan kalian itu ditanggapi? Dan bagaimana prosesnya?
Sebagai WBS kan penting. Bos saya di perusahaan itu punya senjata ilegal,
misalnya. Ketika orang lapor ke polisi kasusnya tidak naik, dia malah serangan
balik. Kelima, tentang mekanisme. Keenam adalah reward ini titik-titik krusial
whistleblower. Kemudian dia harus tahu kepastian laporan saya.
Mekanisme kalau saya di serang balik, bagaimana supaya saya dilindungi. Kalau
saya berhasil saya dapat reward, berapa persen. Apakah WB bisa mengakses
per mil nya. Tetapi kita belum punya satu regulasi yang memayungi, seperti
Inggris, Afrika Selatan, Amerika. Bagaimana memproteksi pengungkap fakta?
Kita baru punya dalam sektoral. Dalam kasus korupsi ini. Dalam kejahatan
lingkungan ini.
Hanya pasal 10 yang memayungi semua itu, plus Peraturan MA dan
Kesepakatan Bersama, itu yang baru ada. Secara umum ada banyak model
perlindungan bagi WB. Makanya kalau kita buka ada yang namanya anonimitas.
WB yang dia betul-betul WB umumnya anonim. Anonimitas ini adalah bentuk
perlindungan. Semakin anonim semakin dia aman. KPK sendiri WBSnya pasti
anonim. Beberapa negara ketika anda mengungkap, kamu tidak boleh anonim,
tetapi kami akan menganonimkan kamu. Kerahasiaan adalah salah satu
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prinsipnya. Banyak lembaga menolak kalau WB konferensi pers. KPK, salah
satunya, misalnya, menolak pihak yang mengajukan diri menjadi WB tetapi
sudah konferensi pers. Kedua, declare pembatasan-pembatasan.
Pengungkapan fakta yang penting tidak boleh mendapatkan pembalasan.
Kita tidak punya. Terjun bebas dia. Ketika Syukri melaporkan bosnya, secara
otomatis berlaku declare, maka, Syukri tidak boleh dibalas. Pembalasan itu
tidak harus pasal 27 ayat 3. Yang paling riil, misalnya, dimutasi, diasingkan dari
komunitas, dsb. Jadi ada declare yang dibutuhkan. Setiap pelapor tidak akan di
pidana atas laporannya. Ada juga lewat perintah pengadilan. Ini seperti model
Inggris. Pengungkapan ini harus dilindungi.
Kemudian tentang penggantian kerusakan WB. Misalnya, kerusakan rumahnya,
atau mobilnya rusak, diganti oleh Negara. Baru hak untuk di relokasi. Ada juga
model perlindungan pidana perdata. Yang paling relevan konteks Indonesia
bebas terhadap ancaman pencemaran nama baik. Tidak perlu harus ke kantor
polisi, dia gugat perdata, di somasi. Selesai itu. Sekuat-kuatnya kita di somasi
5 orang, puyeng juga kan. Ini gunanya perlindungan itu agar tidak menjadi
sasaran balik. Ini perangkah hukum nasional. Jadi orang lapor ke ombudsman
karena ada situasi mal administrasi itu juga WB.
Makanya orang-orang yang melaporkan ke Ombudsman harus di proteksi.
Ada kasus Alfa Mart, orang ini secara gak langsung. Ini regulasi kita untuk
melindungi WB. Kita belum berhasil mendorong perubahan regulasi.
Bagaimana LPSK bisa melindungi WB dari mutasi. LPSK kesulitan agar orang
ini tidak di mutasi. Kita cek bagaimana perlindungannya. Model perlindungan
kerahasiaan identitas pada regulasi korupsi. Ombudsman, nama dan identitas
pelapor dapat dirahasiakan. Regulasi terorisme, anonimitas. Tidak tahu
bagaimana teknisnya Regulasi Narkotika, ada perlindungan identitas pelapor.
Pelapor beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari
ancaman yang membahayakan diri. Kecuali kesaksian tersebut tidak dengan
itikad baik. Jadi tidak boleh menipu, palsu. Laporan kamu ini betul enggak?
Dia akan cek ke aparat penegak hukum. Apakah dia telah melaporkan? Di cek
ke komunitasnya. Ketika momentum paska Pilkada, WB itu naik. Kemudian,
kalau sudah gagal di sini. Tetapi orangnya dijadikan tersangka, maka tuntutan
terhadap saksi, korban atau saksi pelaku, maka kasusnya di tunda hingga
kasus yang ia laporkan telah diputuskan hukum tetap.
Ada yang dari Manado, enggak? Tahu orang ini kan. Kasus ini meledak setelah
dia melaporkan ke Ombudsman. Orang ini kritis banget, Stanly ini. Dia suka
melaporkan Rektornya. 2011 dia melaporkan Rektornya. Karena ada korupsi
pengadaan barang di Universitas Negeri Manado. Namun, kemudian Rektornya
melaporkan pencemaran nama baik. Kasus korupsinya sampai sekarang
belum selesai. Sembari dia mengadvokasi kasus rektor lamanya, ada rektor
baru masuk. Dia laporkan kembali rektor yang baru karena ijazahnya. Dan
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terbukti oleh Ombudsman ijasahnya palsu. Dia ungkap di facebooknya. Lalu
dia kena pasal 27 ayat 3. Tetapi tidak bisa di tahan. Polisi tetap memaksa untuk
dia di tangkap paksa. Dia kemarin ke Jakarta untuk minta perlindungan untuk
kasus Ijasah Palsu. Makanya, Kompas kemarin memberitakan sebulan kemarin
soal kasus ijasah palsu. Kemudian, Daud Ndakularak, orang ini dihajar habishabisan. Dia pelapor dalam kasus korupsi dana APBD Kabupaten Sumba.
Kasusnya unik, terlalu mencolok kasus orang ini. Orang yang dilaporkan ini
Bendahara.
Bendahara meminta tanda-tangan semua biaya rutin kepada Daud. Sama
orang ini dipindahkan uang ini ke rekening dia. Lalu uang ini di pakai. Dia saat
itu melaporkan. Kebetulan saksi kunci Bupati itu sudah meninggal. Kebetulan
dia satu-satunya palang pintu kasus ini. Memang tidak diganggu, sampai dia
menjadi saksi terhadpa beberapa tersangka. Sekarang hanya dia menjadi
terdakwa satu-satunya. Walaupun Jaksa tidak berhasil mengumpulkan buktibukti apakah uang mengalir ke dia. Kasus ini masih berjalan. Ada juga beberapa
kasus yang di Bengkulu, orangnya riil masuk ke tahanan penjara. Terima kasih,
mungkin kita bisa perdalam di diskusi.
Mufhti: Ekspektasinya dapat ilustrasi whistleblowernya dan contoh-contoh
kasus. Teman-teman silahkan untuk merespon. Tadi pagi kita bicara soal
normatifnya. Siang ini kita bicara soal fakta lapangannya.
Ikbal: Ini kasusnya berhubungan dengan perguruan tinggi. Di Ambon kendala
kami, stakeholder itu bermitra dengan media. Tetapi tidak semua media
bergabung dengan stakeholder. Korupsi di tubuh Perguruan Tinggi itu sangat
banyak. Modus. Dan sangat banyak yang tahu. Karena melibatkan banyak
orang. Imamnya sulit disentuh. Akan tetapi dari dua kasus Bupati itu, korbannya
selalu wakil rektor II.
Tidak langsung ke rektornya. Dan sayangnya pakai jembatan media. Media
dimanfaatkan, di upload terus berita-berita buruknya, tetapi korupsinya tidak
di singgung. Karena media tidak bisa memberikan perlindungan, sama seperti
LPSK. LPSK saja mereka ragu apalagi media. Karena tingkat kepercayaan publik
terhadap LBH Pers dan Media untuk kasus korupsi masih kurang. Apakah ada
corong bagi calon-calon pelapor ini? Bagaimana kami mengkampanyekan
kepada mereka?
Supri: Dengan situasi di Ambon, saya pikir cukup beresiko. Penegakan
hukumnya belum ke sana. Sehingga kasus-kasus seperti ini, sebenarnya
kasusnya sama. Lebih mendorong proteksi pelapornya dulu. Maksudnya,
kalau memang dia enggak cukup mampu, tidak cukup berani, tidak usah dulu.
Serangan baliknya bisa muncul kapan saja.
Ada beberapa kasus juga serangan baliknya tidak sekonyong-konyong, dalam
kondisi santai, 5 tahun ke depan. Saya tidak ingin melemahkan, tapi ini situasi
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kita. Makanya, saya sepakat kalau dalam situasi ini sebaiknya anonim. Tetapi
sulit kita tracking kemana. Kalau kita blow up ke media, kita juga akan menjadi
sasaran serangan balik.
Dalam situasi proteksi yang lebih lemah. Agak dilematis soal itu. Kecuali orang
nekat seperti Stanly. Tiga kali masuk penjara enggak masalah. Kan enggak
semua punya mental seperti itu. Kuncinya adalah proteksi WB nya kalau tidak
kuat jangan di paksa. Peran terbesar adalah ada di lembaga-lembaga Negara.
Selama ini kita agak menahan diri. Kalau kita lihat situasinya kita harus lebih
nyaring.
Ferli:
teknik. Perseteruan dia dengan rektor pertama itu karena dia tidak diberi
jabatan. Sampai Professor Tuera melaporkan dia, awalnya Stanly melaporkan
korupsi kursi. Berawal dari situ sampai ke persoalan pribadi rektornya itu.
Kemudian soal pembukaan jurusan.
Untuk jurusan Kimia, dia angkat persoalan yang lama, sampai berproses,
sampai inchract. Pada saat dia di dalam, rektor baru muncul. Kebetulan
rektor baru ini istri Walikota Manado. Sampai saat ini di P18. Karena kami
dapat informasi dari PA nya melapor, Jaksanya minta uang. Dan justru yang
menciptakan pelapor ini adalah Jaksa. Jaksa mendekati istri walikota, kenapa
ibu tidak lapor.
Persoalan tantangan yang dihadapi Stanly ini tidak ada media lokal yang
mengangkat kasus dia. Waktu itu dia ke LBH Manado. Saya dapat informasi
dari pihak pelapornya, mereka disuruh untuk melapor tetapi ada titipan uang
disitu. PHnya juga sudah nitip uang juga sampai Jaksa kan. Menurut Jaksanya
belum genap dibayar. Perkaranya saat ini masih P18. Tetapi juga ada oknumoknum dosen lain yang melawan kubu dia. Karena APH yang menciptakan
pelapor. Jujur kalau hanya LBH Pers tidak mampu.
Supriyadi: Kasus ini memang masih menjadi perdebatan. LPSK ragu-ragu
menetapkan dia ini WB. Karena saya lihat tidak ada yang melaporkan. Kalau
dia tidak terlindungi gimana yang lain. Dengan alasan dia bukan lapor ke polisi.
Tapi apa yang menarik dari statemen kamu tadi. Apa motif dari WB? Dan
apakah motif itu penting menjadi pertimbangan? Kenapa aku mau membuka
kasus ini.
Kenapa aku mau mengungkap kasusnya. Apa motifnya? Dulu motif ini menjadi
masalah. Macam-macam motifnya, membuka skandal. Ada beberapa kasus
istrinya selingkuh dengan bosnya. Perkembangan sekarang soal motif tidak
menjadi pertimbangan. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah faktanya. Jadi kita
harus bergeser pada faktanya bukan pada motif pribadinya. Dalam kasus Vincent,
bahwa dia tahu 4 gerobak berkas untuk memanipulasi pajak. Kalau faktanya abalabal ya enggak usah. Tapi kalau faktanya benar maka harus dihargai.
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Syukri: Kalau kita maju memang cakupannya cukup luas. Kalau kita kaitkan
dengan, bisa juga kita kaitkan dengan TPPU. Disini tentu dituntut WB untuk
bisa membuka tabir. Ada istilah apabila kejahatan itu, biasanya kebenaran itu
susah terungkap. Dan disusun secara kuat, saya rasa sulit untuk dibongkarnya.
Disini pun juga posisinya masih transisi.
Bukan saja dipidana biasa. Disini dia akan menghadapi persoalan yang
sangat besar. Dia akan dimintai keterangan. Saya rasa dari pelapor tidak
cukup dengan keterangan pelapor dong. Tentu dibutuhkan juga saksi. Disini,
saya khawatirnya, dia menciptakan bukti tandingan. Sehingga WB akan juga
kewalahan untuk membuktikan itu. Yang menyatakan itu adalah peradilan.
Kemudian kembali kepada LPSK yang dia mendampingi, memberikan bantuan
si WB ini.
Apakah memang betul-betul ada garansi 100%. Kesamaan sama, mungkin
kepentingan berbeda. Mereka punya kekuatan yang luar biasa. Saya sebagai
pelapor, saya akan memikirkan dulu feed back. Kejahatan yang terorganisir ini
masih berjalan, baik dari tinggak dusun sampai ke pusat. Makanya kita perlu
ambil kasus baru kita bedah. Apa buktinya tentu akan tertulis? Apakah masuk
ekstra ordinary atau tidak. Anggaplah masuk dalam peradilan, anggaplah
dihadapkan dengan terdakwa.
Supriyadi: Jadi kadang-kadang kita memberikan beban yang berlebihan,
itu angka nikotin itu overdosis dengan fakta-fakta laporan. Dia tidak lapor ke
polisi dan menjadi saksi. Dia di undang ke senat. Tetapi kita jangan terjebak dia
menjadi pelapor lalu menjadi saksi.
Paling penting bahwa fakta yang dia ungkap itu benar. Tugas dia selesai.
Tugas-tugas yang melanjutkan ada lembaga-lembaga lain, misalnya, KPK,
BNN akan mengecek ulang, Badan POM yang akan menginvestigasi. Dia tidak
harus membuktikan. Dia meniup pluit, sehingga suatu lembaga bereaksi. Kalau
begitu beban dia jadi besar. Ketika dia tidak anonim, terbuka dia.
Dalam konteks sekarang yang paling ideal itu anonim. Apakah pengungkapan
dia lewat media membuat dia sebagai WB. Media adalah kebutuhan untuk
mengungkapkan. Cuman dalam konteks Indonesia lebih aman bagi pengacarapengacara juga kalau statusnya anonim.
Fajriani Langgeng: Teman-teman LBH dan LBH Pers Makassar pernah
mengadvokasi satu kasus. Dia seorang jurnalis, jurnalis PWI. Masuk di grup
lalu menyampaikan ketua PWI mengungkapkan fakta penyewaan ke Alfa
Mart. Dan salah satu orang ini memposting dan memforward ke ketua PWI.
Lalu ketua PWI ini melaporkan ada kasus pencemaran nama baiknya dan UU
ITE. Yang jalan duluan itu UU ITEnya. Lepasnya di sini, AJI lepas tangan, PWI
secara internal lepas tangan. Menurut saya ada isu yang penting, yakni isu
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korupsinya. Tetapi kita kerja setahun, pas vonis bebas baru kasus korupsinya
masuk. Tetapi kan orang sudah korban duluan. Dalam hal ini menarik ke
LPSKnya kemananya ya? Apakah penting dalam konteks itu? Pernah diterima
penangguhan penanganannya. Tetapi di teror terus.
Menurut saya ini pelajaran kita di Makassar belum dapat memilah. Karena
ketakutan mengurusi UU ITEnya, kasus korupsinya kurnag diperhatikan.
Mungkin dengan jejaring kita bisa memilah-milah. Ternyata tahun berikutnya
ketua PWI ini dia tersangka, dia menerima duit dari Alfa Mart, dan itu diributkan
oleh teman-teman ACC. Problemnya bagaimana monitoring kasus-kasus
korupsi. Ketika ada informan seperti ini, kami tidak punya rumah aman.
Minimal tindakan teman-teman kalau enggak menyembunyikan di rumah saya
di rumah teman yang lain. Di Jakarta saja dia punya keterbatasan anggaran
untuk memproteksi pelapor. Gimana provinsi sama kota. Dan itu kerja berat.
Ansorul: Terkait dengan WB, jadi serangan balik itu pada umumnya pencemaran
nama baik. Maksud saya begini saya kira norma hukumnya sudah jelas. Norma
di UU LPSK sendiri orang tidak bisa dituntut karena kesaksiannya. Kalau WB
mendapatkan serangan balik dengan tindak pidana atau potensi yang dia
lakukan di masa lalu, saya kira itu menjadi PR.
Tetapi terhadap kesaksian yang dia laporkan. Saya kira cukup dengan komitmen
dari aparat penegak hukum. Apa yang anda laporkan ini tidak bisa anda proses
sebelum bisa dibuktikan anda itu benar atau tidak. Kalau kemudian di tingkat
aparat penegak hukum ini clear, minimal aman di tingkat APH. Contoh misalnya
norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung penyesuaian kerugian, ketika
pencurian dibawah 2,5 juta maka masuk ke pencurian ringan. Persoalannya
yang kita pegang itu norma UU.
Harusnya itu kesadaran bersama, kalau perlu kesepakatan bersama. Barangkali
ada semacam success story dari penanganan serangan balik . Saya kira itu.
Supriyadi: LPSKcuma di Jakarta Timur. Selemah-lemahnya iman bagi kita, klien
kita satu haluan dengan LPSK. Dan itu butuh advokasi juga. Saya pikir temanteman sudah punya pengalaman. Kenapa? LPSK kadang kala, selembar surat
itu juga penting.
Menyatakan yang bersangkutan, oleh karena meminta kepada saudara.
Selembar surat ini mengurangi intimidasi dalam kasus tersangka. Dalam
kasus Daud tadi menunda kasus dia hampir 5 tahun. Jadi memastikan ini
juga penting. Jadi yang kita advokasi ke LPSK, kami minta mereka memantau.
Daud itu 5 tahun mendukung. Padahal dia jadi saksi kunci.
Surat kesepakatan bersama kan Kapolri, tetap saja dalam kasus yang lain
tidak jalan. Tidak apa-apa sebagai advokat harus kita lakukan. Semakin high
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Arief: Saya sepakat sama apa yang disampaikan oleh mas Supri. Sebenarnya
penanganan WB ini masih baru. Saya juga sepakat membuat inisiatif situs.
Beberapa bulan saya ke Poso dan bertemu dengan mantan-mantan kombatan.
Mereka kerap sekali dipakai oleh TNI, BIN dan Polisi, mereka ingin membuka
informasi dan kasus-kasus di Poso mereka ini dipakai untuk menggali ada
dana keamanan. Tetapi mekanisme ini mereka tidak bisa menyampaikan. Itu
kan problemnya LPSK dia sudah melaporkan atau memang ada ancaman
memang betul-betul nyata. LPSK lebih mempermudah terhadap isu-isu yang
sensitif.
Untuk memberikan perlindungan. Atau memang terhadap isu-isu yang
memang mantan kombatan. Terlepas sebagai WB atau JC, ketika sistem ini
jadi, mungkin ini bakalan bisa di akses oleh mantan-mantan kombatan yang
mau menyampaikan.
Supriyadi: Bila memang portalnya ada, bagus juga kalau isunya tidak hanya
korupsi. Saya malah ingin mereka yang anonim itu menyampaikan masalah
di makanan, minuman, atau lingkungan hidup. Apakah portal ini juga anonim?
Kalau enggak anonim bahaya juga.
Sistemnya gampang di jebol juga. Kecuali memang dahsyat banget. Tetapi
mekanisme anonim yang off line juga bisa. Apakah ada kasus yang sukses?
Memang ada beberapa kasus yang sukses, posisinya dilaporkan balik tidak
jalan. Tetapi harus di ingatkan secara lebih hati-hati. Bagaimana orang sudah
di intimidasi baru kemudian masuk.
Mufhti: Saya kira waktu juga yang membatasi kita. Ada banyak informasi dan
ilustrasi kasus. Dimana aparat penegak hukumnya bermasalah, kita sebagai
organisasi. Mas Supri ijin ada kenang-kenangan dari panitia. Teman-teman
kita coffee break dulu.
Coffee Break

Materi Modul ...

Pemateri : Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers)
Mufhti: Teman-teman kita masuk ke sesi kriminalisasi dalam karya jurnalistik.
Untuk sesi ini kita sudah menghadirkan Pak Yoseph Adi Prasetyo. Ada tiga
ekspektasi dari panitia. Pertama, Pak Stanley bisa menjelaskan apa yang
dimaksud karya jurnalistik.
Kedua, pola kriminalisasi dan gugatan hukuman terhadap karya jurnalistik.
Ketiga, perlindungan WB dalam jurnalistik dan hak tolak jurnalis. Itu saya kira
tiga topik yang bisa disampaikan oleh mas Stanley. Waktu dan tempat saya
persilahkan.
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Stanley: Slot saya terbatas. Pertanyaan yang pertama adalah apa bedanya
informasi dan berita? Ini mengikuti berita dari sisi jurnalis. Apa yang ada di
WA, Facebook, di media sosial itu berita atau bukan? Bagi wartawan itu adalah
informasi. Beda dengan apa yang ditulis Kompas, Detik, Tirto, itu adalah berita.
Misalnya, nenek saya terjepit di dalam kamar mandi dan tidak bisa keluar. Itu
adalah informasi.
Dia akan menjadi berita kalau yang menyampaikan adalah orang rumah saya.
ke Bareskrim 14 situs yang menggunakan nama Tempo. Tempo yang asli
itu adalah Tempo.co. Ada berita dari KPK. Kalau ICW tentu valid. Tapi yang
jadi pertanyaan adalah kpknews.com. Di dalam informasi ada mis informasi
Kalau tidak dilakukan itu bisa dilakukan ke Dewan Pers. Dan Dewan Pers bisa
menjewer.
Tetapi Dewan Pers capek juga kalau yang kita jewer kpknews.com, Obor
Rakyat, Triomacan2000. Celakanya banyak teman-teman yang menulis berita
mengambil saja seluruh informasi yang ada di media sosial. Sehingga ini
lah yang disebut sebagai hoax. Kita bisa melihat bahwa produk jurnalis itu
outputnya berita, bukan informasi.
Jangan kaget ketika ada bom Thamrin meledak. Ada beberapa media penyiaran
yang kena peringatan. 7 diantaranya adalah televisi. Dia menggunakan running
text kalau ada bom meledak di mall Alam Sutera. Ada 2 tersangka teroris lolos
ke arah jembatan Semanggi. Karena menggunakan informasi dari WA. Lho
berita itu selalu melibatkan wartawan. Kenapa wartawan? Karena wartawan
ini lah yang punya kode etik jurnalistik. Ada istilah yang namanya citizen
journalism.
Biasanya Elshinta akan tanya, matikan nomor telpon yang akan kami hubungi.
Kemudian Elshinta akan telepon, nama anda siapa, di mana? Wartawan yang di
newsroom akan memandu untuk menggali fakta-fakta. Dia lintas saja, karena
orang ini di tutup Koran. Lalu diberitakan meninggal. Sorenya muncul, saya
tidak mati kenapa diberitakan mati. Yang namanya jurnalisme warga punya
potensi bahaya. Semuanya orang bisa menulis dan memberitakan tanpa bisa
Apakah badan-badan yang membuat siaran harus jelas? Iya. Semua orang bisa
membuat produk jurnalistik tetapi harus punya badan hukum. Pengelolanya
siapa? Alamatnya dimana? Enggak ada. Atau FPI-TV? Enggak ada. Jadi
yang namanya berita itu jelas di produksi oleh lembaga-lembaga hukum.
Yang pekerjaannya berkonsentrasi di bidang pers. Beritanya tidak seonyongkonyong bisa disebar luaskan.
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Dia diperiksa oleh redaktur. Apakah ini talking news atau bukan? Setelah itu
juga tidak bisa sekonyong-konyong disiarkan. Diperiksa dulu oleh Redpel.
Terakhir yang membaca adalah pemimpin redaksi. Yang jadi pertanyaan di
media sosial tidak ada mekanisme ini. Tidak ada mekanisme news room. Tanpa
bekerja khusus di bidang pers.
Punya alamat mencantumkan. Dan memproduksi produk jurnalistik. Kalau ada
kasus baru dia terbit. Begitu dapat uang dari APBD tidak terbit. 6 bulan terakhir
harus terbit berturut-turut. Apakah pers mahasiswa produk jurnalistik atau
bukan? Ini tidak memenuhi syarat-syarat pers. Atau Majalah Hidup itu produk
pers atau bukan? Ketika diadukan, ditanyakan Pastur anda tahu enggak berapa
pasal jumlah kode etik.
Tidak tahu, ya karena buka wartawan. Bagaimana supaya aman, ya nulis saja
soal siar agama. Jangan nulis soal Pilkada Ahok. Media yang bukan pers
sebaiknya tidak terseret ke persoalan umum yang punya potensi-potensi
dipersoalkan. Mimbar Jumatan bukan produk jurnalistik. Kami ini dituntut oleh
teman-teman NGO untuk melindungi semua media termasuk melindungi pers
mahasiswa. Nanti dengan alasan yang sama, Obor rakyat minta perlindungan
kepada Dewan Pers.
Pengaduan tentang berita. Berita yang diadukan itu biasanya terkait beritanya
tidak lengkap, tidak berimbang. Sehingga itu muncul lah mekanisme hak
jawab. Diluar itu ada pengaduan kekerasan. Ada wartawan berenang di sebuah
apartemen. Apartemen ini milik orang lain. Lalu ditanyain oleh Satpam. Anda
penghuni atau bukan? Lalu orang ini mengeluarkan kartu wartawan. Orang
yang ngaku wartawan ini melaporkan ke Dewan Pers. Lha Dewan Pers kan
ngakak, dia dihalang-halangi. Dan memang medianya media abal-abal. Yang
begini runtuh kalau di Dewan Pers.Hilang, bukan kasus pers.
Pernah dulu di STM Penerbangan. Ada wartawan foto yang dipukuli oleh
anak STM. Tim turun menemukan yang memukul pertama adalah temanteman wartawan. Karena dipukul, lari, lalu panggil teman-temannya. Lalu
mengeroyok kelompok wartawan. Saya ingin menyampaikan kepada temanteman semua, tanggapan pengaduan, pengaduan artikel opini. Mengadukan
iklan, hak koreksi, kemudian wartawan atau media digugat.
Bayangkan ada seorang wartawan minta uang ke Bupati Merauke. Saya sebut
namanya, Tabloid Plat Merah. Tabloid ini mungkin minta uang ke Bupati namun
tidak dikasih. Dia jengkel, lalu tulis Bupati Merauke Penjahat Kelamin. Saya
tanya kepada Pengadu. Pengadu ini adalah keponakan Pak Bupati. Kita cek
alamatnya, alamatnya di Cimahi. Mungkin ada 400 kabupaten wartawannya.
Saya sampaikan ke Polres Merauke. Anda mau memeriksa keberadaan
redaksi. 1 minggu kemudian dia temui saya. Dia menemukan sebuah tempat,
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tempatnya penyewaan busana tradisional. Apakah saya berhadapan dengan
redaktur Tabloid Plat Merah? Iya. Dia menemukan suasananya itu salon
kampung. Apakah di ijinkan untuk melihat ruangan? Mohon maaf di sini tidak
ada kegiatan jurnalistik. Bukannya anda pemimpin redaksi? Iya. Anda tahu
isinya? Saya tidak tahu. Isi redaksinya kita otonomikan. Dewan Pers sampaikan
ini wilayah polisi bukan kami. Seret saja ke wilayah pidana. Jadi jangan kaget
kalau Tempo di tiru oleh 14 media. Orang tidak kesulitan. Kalau kami bisa,
masyarakat awam tidak bisa. Saya menceritakan bahwa setelah peraturanperaturan Dewan Pers sejak jaman sebelumnya melakukan mimikri dari media
cetak ke media online. Dan celakanya Foto Budi Waseso ditaruh dibagian
depan. Tetapi BNN ini bukan Badan Penanggulangan Narkotika Nasional tetapi
Berita Narkotika Nasoinal. Sebulan sekali mereka road show keliling. Pemimpin
Redaksinya mantan redaktur pelaksana Kompas. Saya sampaikan, kalau anda
ke Pak Budi Waseso.
Sampai detik ini hampir dua tahun tidak balik orangya. Ada polisi lalu lintas
dekat Sudirman. Spion sebelah kiri tidak ada. Dia ngasih isyarat minggir.
Selamat pagi, bapak mau kemana. Lalu minta surat-surat. Dia mengeluarkan
Surat BIN. Lengkap dengan lambing Garuda Pancasila. Ternyata dia wartawan
abal-abal dari Berita Investigasi Nasional.
Ada yang namanya kantor KPKnews. Bahkan ada yang namanya ICWnews.
Kantornya sama gandeng dengan KPKnews. Di Abepura ada kantor KPKnews.
Penyebabnya adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan peraturan dan surat
edaran Dewan Pers.Kita minta kepada media-media yang menggunakan
Bhayangkara, berita Polri karena mereka memelesetkan Bareskrim, kemudian
simbol Tribrata untuk melaporkan diri. Yang lain adalaah karena biaya lebih
murah. Menjalankan modus operasi lebih ringan.
Padahal dari standard Dewan Pers berita-berita di siber itu tidak boleh dicabut.
Pemanfaatan bentuk online untuk pembelajaran/baru coba-coba (belum
berbadan hukum dan belum dikelola secara professional). Karena dengan
PT orang bisa percaya, orang mau iklan. Kalau anda enggak PT mana bisa
dipercaya. Rupanya kesulitan, kita ini wartawan, tetapi tidak profesional
kerjanya. Yang lainnya untuk propaganda. Seword diadukan oleh pasangan
Anis Sandi. Kita panggil enggak tahu juga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana
kalau dirugikan? Serahkan kepada polisi. Kami memberikan rekomendasi
kepada pengadu. Sama dengan Voice of Islam.
Dewan Pers mencoba mendamaikan enggak bisa. Yang lain adalah untuk
pemerasan. Tanjung Balai Karimun. Medianya 500, online semua. Jadi humas
protokoler di Pemkab Tanjang Balai Karimun tidak berani masuk kantor, karena
ditungguin oleh 500 media. Kenapa masalahnya? Para wartawan ini membuat
berita tentang Pemkab. Dia membuat iklan. Ini dikumpulin, di akhir tahun. Saya
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sudah membuat sekian puluh iklan. Tarifnya menakjubkan. Totalnya kira-kira
5 Miliar. Humas protokoler tidak punya dana. Dia tidak pernah terlibat dengan
kontrak. Saya punya hak saya karena sudah memberitakan anda. Saya enggak
takut sama mereka. Dan mereka kalau sama saya pingin foto-foto dengan
ketua Dewan Pers.
Medsos itu bukan produk jurnalistik. Tuntutan terhadap tulisan di medsos
masuk ke ranah pidana apakah UU ITE. Lebih merupakan langkah aktif. Kalau
sengketa akibat tulisan, termasuk surat pembaca, termasuk kolom, tanggung
jawabnya ada di media. Penyelesaiannya di Dewan Pers. Semua pihak yang
dirugikan, yang trend adalah iklan. Melalui pengacaranya. Dan dia menuntut
di iklankan juga. Mereka juga mengatakan kalau ingin menggunakan hak yang
sama mengapa munculnya surat pembaca? Tidak apple to apple Celakanya
korannya makin kaya. Ada kecenderungan terjadi pelanggaran. Undangundang 40/99, kalau bukan ditutup. Atau bukan kasus pers ya sudah di
rekomendasikan. Kalau dia kasus pers, ada dua kemungkinan. Kalau tidak
dapat dibuktikan, di cari tidak ada. Bagaimana kita menilai? Hal-hal seperti itu
sering kali dihentikan penanganannya. Kalau dipanggil tidak ada tanggapan.
Kalau tanggapan diterima, biasanya dipanggil, lalu akan dianalisis, berdasarkan
bukti-bukti yang diserahkan pengadu. Kalau ada pelanggaran jurnalistik,
kemudian Dewan Pers mengatakan melanggar pasal 1, 2 atau 3. Kalau tidak
ada maka masuk ke sidang ajudikasi. Dan kalimat yang dicantumkan ini para
pihak sepakat untuk tidak membawa ini ke ranah hukum.
Maka bisa saja membawa ke permintaan, menentukan apa yang bisa
dilakukan. Penilaian pendapat dan rekomendasi Dewan Pers. Kalau ini tidak
dilakukan silahkan dilanjutkan. Bagaimana sebetulnya Dewan Pers punya
MoU. Kita bisa melihat ada pengaduan masuk ke Dewan Pers. Masuknya ke
Pokja Pengaduan. Kalau Dewan Pers menemukan, wartawan memeras, maka
Dewan Pers merekomendasikan ditangani saja oleh Polisi. Bisa juga menerima
laporan. Pokja hukum akan merespon. Kalau pidana kita serahkan, silahkan
dilanjutkan. Ketika penyidikan dilanjutkan biasanya polisi meminta BAP. Ahli
Pers akan disidik. Yang jadi pertanyaan, kalau berkas-berkas ini lengkap apa
yang dilakukan. Biasanya kalau pengadilan, berdasarkan SEMA 2008, bisanya
dihadirkan ahli pers. Sebetulnya posisi Dewan Pers melalui Se-MA itu adalah
amicuscurae agar tidak mengancam kebebasan pers.
Jadi kami di Dewan Pers mencoba membagi landskap kemerdekaan per situ
muatan poistif tetapi tidak memenuhi badan hukumnya. Kuadran keempat,
berita, Kumparan, Tirto. Kemudian versi online dari arus utama. Nah yang jadi
pertanyaan, kuadran ke II isinya media komunitas, pers mahasiswa, media
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Sampoerna. Kuadran III ini media abal-abal, media SARA, Media Buzzer, Media
Hoax, Media Propaganda.
Gambarkan dulu ke kami. LBH melekat dengan LBH. Enggak usah ngomong
pers. Kalau NU Online menyampaikan dalam perang seperti ini, kami
menyerangkan kelompok yang menyerang Kiai kami. Orang sering kali
mencampur adukan ini karena tidak tahu bagaimana kami melihat peta dan
lanskap jurnalistik. Bagaimana menanganinya, itu dengan perlindungan
kemerdekaan pers oleh Dewan Pers.
Dalam kasus pers mahasiswa, anda seharusnya bikin rekonsiliasi dengan
rektoratnya dong. Ujung-ujungnya Dewan Pers di minta memediasi. Jadi
enggak perlu pakai undang-undang Pers. Dewan Pers akan berkomunikasi
dengan Polri dalam soal kebebasan pers terutama kebebasan berekspresi.
Orang yang menghalang-halangi kerja jurnalistik dalam UU 40 diancam pidana
500 Juta atau pidana kurungan 5 tahun. Model-model seperti itu akan kami
gunakan. Maunya apa? Rektormu kami penjarakan.
Teman-teman Didaktika, rektor mengerahkan anak-anak dari jurusan fakultas
olah raga. Karena kalau tidak di mediasi, urusannya ke polisi. Kalau dia online,
di kuadran keempat, itu sepenuhnya wilayah hukum/pemerintah (Kominfo).
Contoh facebook itu media sosial, boleh enggak di take down? Kalau pak
Menteri bilang yang di take down itu situs-situs. Dia frustasi, tengah malam, dia
memutuskan untuk bunuh diri. Dia naik, pasang talinya. 3 orang ini makamkan.
Pemerintah harus membiarkan atau take down. Detik.com memberitakan dan
menuliskan namanya lengkap.
Masalahnya pemerintah tidak bisa mentake down facebook. Yang jadi masalah
itu bagian dari industri yang diperjualbelikan. Kami mengatakan bunuh diri ini
lain. Bayangin kalau ABG-ABG kita niru bunuh diri. Aksi-aksi bunuh diri sering
kali di kopi. Akhirnya butuh 24 jam untuk take down dari facebook. Berhak ini
dibatasi karena ini bukan non deliberal rights. Juga kewenangan polisi untuk
menggunakan UU. Di Timor Leste, pejabat tidak takut media. Pejabat takutnya
pada facebook.
Kalau ada pejabat masuk hotel, kemudian menyusul perempuan lain. Kalau
wartawan menulis di media sosial itu tanggung jawab individu. Kalau ada
aduan ke Dewan Pers, sesuai dengan aduannya. Dan Dewan Pers biasanya
menyediakan ahli pers ke polisi. Yang jelas tidak boleh kriminalisasi kepada
wartawan.
Bagi media WB itu adalah narasumber. Dan kita tahu setiap wartawan dan
media wajib melindungi narasumbernya. Polisi menangani satu kasus,
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wartawannya bersurat kepada polisi. Ini kalau kami menekan wartawannya
kami dianggap mengabuse jurnalis. Tugas anda kalau diminta sebagai warga
Negara, anda harus hadir, tetapi dalam kasus pers yang harus hadir adalah
pemimpin redaksinya. Apakah anda berbadan sehat? Iya. Apakah anda tahu
maksud kedatangan anda? Tahu. Siapa pelakunya? Saya nggin menggunakan
pasal 4 ayat 4. Dari 7 jawaban, 6 jawaban di jawab. Wartawan juga tidak tahu
cara menghadapi polisi. Pada polisi kami jelaskan juga.
Ferli: Saya hanya menceritakan sedikit, memiliki peran ganda, di saat posisi
menggunakan kartu advokat, di satu sisi menggunakan kartu pers. Pertama,
keberadaan mereka di biro pengadilan negeri. Dari dua kartu ini mereka
menggunakan kartu ini. Ada jual beli perkara itu.
Stanley: Ada dua kesalahan. Profesi jurnalis ini semacam anak emas untuk
lembaga dan jabatan tertentu. Kalau disatu pihak dia adalah advokat mungkin
juga punya kepentingan untuk mendapatkan informasi. Atau ada polisi yang
punya kartu pers.
Saa tanya apakah kuta pernah ketemu, dia mengeluarkan kartu pers SCTV.
Sampai suatu saat saya lihat gespernya TNI. Boleh enggak intel mengaku
wartawan? Jangan kaget orang seperti ini yang banyak. Wartawan di pakai.
Beberapa media banyak dipakai. Saya jaman Kedung Ombo, di datangi Brigjend
Ibrahim Saleh. Jadi wartawan banyak di salah gunakan. Kami sudah ngomong
dengan Pak Arta Ali, untuk melarang penggunaan kartu wartawan oleh para
pengacara. Atau menolak kalau mereka jadi peserta uji kompetensi.
Saya bikin pelatihan bersama di Ancol. Kami akan mengeluarkan seruan, kalau
sepakat dipersingkat saja. Termasuk LSM. karena KPK itu LSM. Dan celakanya
mereka punya kantor di lantai 5 di gedung Dewan Pers. Ternyata mereka
berhimpun di KWRI (Kesatuan Wartawan Republik Indonesia). Dan saya ini
pusing karena biasanya bulan ramadhan mereka mengirimkan proposal dana
ke perusahaan-perusahaan.
Tolak saja karena wartawan itu digaji oleh perusahaan tempat. Kami di serang
oleh media enggak jelas dan minta uang semua ke bandara Fatmawati. Semua
instansi dikerjai sama wartawan-wartawan. Ada ikatan wartawan Kristen
Indonesia. Kami tahu itu sebagian besar adalah para lawyer dan mereka
melobi, asosiasi bermunculan, sebagian dari mereka adalah abal-abal. Jangan
sampai teman-teman beracara. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke LBH Pers.
Suhutman: Setiap ada kasus berkaitan dengan pers. Kepolisian tidak
menggunakan UU Pers, meskipun sudah ada MoU. Terkait dengan WB, mantan
pengguna narkoba,teroris, seringkali kalau dari media. Apakah ada ruang atau
benar-benar sapujagat.
Ade: Terkait WB juga, karena kerahasaan WB itu sangat penting. Terkadang
media sendiri yang mengungkapkan. Apakah Dewan Pers sudah ada pedoman
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terkait WB?
Stanley: Yang jelas Dewan Pers belum punya pedoman WB, tetapi sedang
membuat pedoman soal LPSK dan di dalamnya termaktub soal WB. Menurut
sumber yang tidak ingin diungkapkan jati dirinya. Harusnya kan tidak.
Informasinya dimunculkan melalui dukungan fakta-fakta. Yang dikutip itu
orangnya. Siapa orangnya? Diadukan orang Aris Budiman. Atau dilaporkan
oleh Budi Gunawan. Shardi Alius, satu lagi adalah Yunus Hussein. Ahli kami
ditekan untuk menyebutkan siapa sumbernya, Tempo juga di tekan, tidak bisa.
Investigasi menjadi barang yang tidak menarik. Kalau anda mendapatkan
informasi. Karena kita pernah punya kasus, jaman HB Jassin. Ada yang
namanya Ki Panji Kusmin. Cerita itu ditulis dalam satu cerpen namanya Langit
makin mendung. Menggambarkan tentang Tuhan begitu detail. Di adili HB
Jassin.
Diminta membongkar siapa itu Ki Panji Kusmin. HB Jassin akhirnya dihukum.
Dewan Pers punya kewenangan untuk membuka, anda mau kita selamatkan
enggak, kalau ada namanya siapa orang itu. wartawan abal-abal sering
menuliskan sumber yang tidak ingin disebutkan namanya. Begitu di BAP ke
polisi tidak bisa dibuka itu. menyembunyikan identitas sumber, itu tidak kebal.
Kalau di pengadilan majelis hakim menyuruh membuka, enggak ada alasan,
akan tetapi pengadilannya tidak terbuka untuk umum.
perempuan single parent, dia punya hubungan dengan seorang laki-laki. Satu
malam, dia dan pacarnya berhubungan badan. Ketika sedang berhubungan
badan, bayinya menangis. Perempuan ini mengambil obat bius di suntikan ke
bayinya. Ketika dapat Pulitzer. Mncul pernyataan bahwa Janet tidak pernah
kuliah di Kolombia. Karena semua pemakaman harus diketahui oleh aparat.
skandal. Kesimpulan, Janet Kook berbohong. Sejak itu dia tidak pernah lagi
muncul. Ini ibu-ibu para istri resah, suaminya akan diculik oleh para gadis.
Hati-hati media seringkali ingin mendapatkan iklan, membuat yang sensasional.
Jangankan melihat. Kita harus menyeleksi mana media yang benar. Terkait
dengan WB, wajib bagi kita untuk melindungi. Bahwa dia cerita, kita tidak bisa
menyebut nama dia balik. Mencari dukungan-dukungan dokumen. Orang tidak
lagi mengatakan bahwa deep truth, anda bertanggung jawab. Tugas wartawan
mencari data-data, cerita-cerita, foto kopi pendirian sebuah PT. Jadi jurnalisme
data itu harus melindungi WB.
Karena dengan model data crowd mudah sekali mendapatkan data. Terkait
dengan UU narkotika dan terorisme, WB tidak boleh muncul, dan media itu
harus sudah siap. Karena kita wajib melindungi. Karena kita tahu kalau dia
dibuka habis dia. Apa yang dilakukan oleh Meta terhadap Vincent sudah benar.
Dilindungi, tetapi redaksi tahu, karena saya ikut sidang majelis etiknya.
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Pelanggaran etik itu adalah wartawan Metro menyembunyikan Papa minta
saham. Ketika saya telusuri statusnya kontributor. Contributor itu orang
menyebutnya tuyul. Kami nanti akan menyelenggarakan sidang etik, bahwa
dia tidak bisa lagi masuk ke profesi wartawan. Pada dasarnya adalah kalau
pakai UU Pers tujuannya adalah melindungi narasumber. Kalau dikatakan
melindungi kejahatan itu resiko jurnalistik. Andi Noya pernah mewawancarai
penembak Ramos Horta. Yang jadi pertanyaan, kok di TV tetangga muncul.
Pemerintah Timor Leste berhak membuat nota keberatan. Untungnya
sebelum muncul insiden diplomatik, orangnya tewas. Yang jadi pertanyaan
justice collaborator. LPSK akan memberikan save house. Ada sebuah media
besar, mau enggak saya bikin liputan khusus tentang kerja-kerja LPSK. Sekali
anda muat LPSK bubar. Karena LPSK bekerja dalam silent. Bahkan seseorang
boleh di operasi plastik. Hal itu tidak mungkin dilakukan dengan anggaran
yang ada. Semua orang yang berada dibawah perlindungan LPSK tidak boleh
diungkap. Ada seorang anak bersama dengan tiga adiknya di Cibubur tidur di
pos satpam. Aris Merdeka Sirait sama KPAI, besoknya siaran pers. Konferensi
pers di safe house. Ini ada pasal enggak untuk membocorkan safe house. Atau
kalau dia korban kejahatan. Seringkali jurnalisme keluar dari hal-hal itu. acara
yang sedang diselidiki oleh polisi. Kasus yang sedang dalam penyidikan polri
tidak boleh diungkap. Tugas penegak hukum berdebat di ruang pengadilan
bukan di talk show. Ini kasus kriminal jadi sinteron. WB rentan sekali, dan kalau
statusnya saksi mahkota dia bisa menjadi tersangka.
Mufti: Luar biasa, kita dapat banyak informasi. Karena persoalan waktu kita
cukupkan sampai disini. Ada kenang-kenangan yang ingin disampaikan oleh
LBH Pers. Sesi hari ini sudah selesai.
Hari Kedua

Materi Modul tentang Hak Atas Informasi

Pemateri: Hendra J Kede Komisioner Komisi Informasi Pusat
Mufhti: Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke hari kedua
untuk pelatihan advokat untuk pembelaan hukum terhadap WB di Pengadilan.
Apa hubungannya antara isu antara hak atas informasi dengan WB. Kalau kita
lihat di dalam modul ada 5 poin yang di harapkan. Lima topik yang diharapkan
bisa diperdalam, hak infomarsi yang dijamin. Sejak awal. Kita sebenarnya
sedang mencoba menggeser dari satu rejim otoritarian ke rejim demokratis.
Oleh karena itu mengapa UUnya keterbukaan informasi publik.
Kalau rejimnya Negara rahasia ke balik. Saya kira itu yang menyebabkan
informasi sebagai jaminan konstitusional. Apa yang dimasuk dengan informasi
publik dan private. Jadi kalau direktur perusahaannya selingkuh tidak ada
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urusan dengan WB. Kira-kira batasannya seperti apa? Dan juga penting untuk
mendiskusikan sengketa informasi publik. Yang berikutnya juga terkait dengan
pencurian data untuk kepentingan publik. Ini menjadi isu apakah kita bisa
melakukan kriminalisasi pencurian informasi intelejen.
Khususnya mereka yang bertanggung jawab terhadap informasi. Kalau ada air
yang bocor dari ember yang dipermasalahkan airnya bukan embernya. Dalam
rejim informasi ada pidana terhadap pembocor. Seperti apa konsekuensinya
terhadap teman-teman WB. Kalau itu dianggap sebagai persoalan pidana.
Artinya kita ingin juga mendapatkan wawasan kira-kira kita menempatkan
seperti apa WB dalam konteks maslahat publik lebih besar. Mudah-mudahan
kita bisa perkaya dari apa yang kita intepretasikan dengan juga respon dari
teman-teman. Sistemnya cair, boleh sambil duduk. Nanti juga bisa ada respon
dan tanya jawab dari teman-teman.
Hendra J Kede: Kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator. Karena Komisi
Informasi berpikir, peduli dengan segala hal yang diamanahkan. Kami sangat
berbahagia sekali. Saya komisioner yang baru saja terpilih. Tetapi belum
dikukuhkan, karena dalam KI itu unik. Di ruangan saya ada Garuda Pancasila.
Begitu saya bergeser di dalam ruangan sidang ada Garuda Pancasila saja.
Komisi Informasi di satu sisi bagian dari eksekutif. Mengedepankan nilai-nilai
transparan.
Di sisi lain dia adalah hakim yang memutuskan sengketa. Terminologi hakim
tidak usah kita perdebatkan. Yang jelas Komisi Informasi adalah lembaga yang
menerima dan memutus sengketa informasi. Pintunya di situ. Tidak ada sedikit
pun yang berbeda yang dilakukan Komisi Informasi yang merupakan proses
awal sampai akhir. Kita memeriksa, berdasarakan bukti, ahli, dan sebagainya.
Hari ini saya di undang. S1 saya Teknik Kimia, S2 saya Hukum. Di sisi lain saya
adalah Sekjend Pres Code Community and Development. Sehingga hanya
ada dua komisioner yang juga menggeluti media, hukum dan juga komisioner.
Saya berbagi tugas. Pak Aryo di Jawa Tengah.
Saya disini untuk hadir disini. Karena S1 saya Kimia, sedangkan S2 saya
Hukum. Sehingga nanti saya mohon dimaklumi, teman-teman adalah sangat
senior. Karena memang Hukum itu adalah pengganti dukun. Karena ahli hukum
yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Baik teman-teman,
sehingga ketika membaca ini, apa hubungannya dengan Komisi Informasi,
kecuali bukan dengan pengacara saya berbicara, untuk digunakan di dunia
praktisnya. Karena itu nanti silahkan saja teman-teman saling berdiskusi.
Saya hanya melihat dari sisi keterbukaan informasi, dan prosedur yang diatur
oleh hukum sesuai dengan UU No. 14. Dan kawan-kawan silahkan menemukan
tesis yang lain kalau dalam bahasa keadilan itu menemukan sebuah keadilan
yang berkembang hidup ditengah masyarakat, yang bisa dikorelasikan, itu
bisa saja kita kembangkan sehingga menjadi hukum positif. Karena itu saya
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beri judul “Hak Atas Informasi, Informasi dan WB”. Sesungguhnya Hak atas
Informasi itu beranjak dari dua hak yang dimiliki. Kenapa harus ada hak atas
informasi? Karena pada dasarnya masyarakat itu memiliki hak atas informasi.
Semenjak Indonesia merdeka, konstitusional right atas informasi itu belum
diadopsi, diadaptasi dan belum dimasukan dalam konstitusi.
Konsitusional right baru diberikan kepada masyarakat Indonesia, yang diberikan
oleh pasal 28 F UUD 1945 pada saat amandemen kedua. Sementara deklarasi
umum sudah memberikan itu. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan
dalam konteks Indonesia. Hak asasi manusia yang diakui oleh Tuhan tidak
lah diakui oleh konstitusi kita sampai dengan amandemen UUD 1945 yang
melahirkan pasal 28 F. Apa bunyi kedua dari UU itu? Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan dengan segala jenis salurannya.
Kita ingat sengketa Pilkada Jawa Timur di MK. Itu UU memberikan batasan
norma bahwa hakim MK hanya boleh menyidangkan sengketa sejauh itu
terkait dengan kakulator. Salah hitung saja. Tetapi oleh MK itu diabaikan karena
konstitusi bicara keadilan. Konstitusi bicara tentang hak-hak masyarakat
yang tidak boleh diabaikan. Yang boleh saja tidak pada level atau tahapan
perhitungan. Bisa saja dengan tekanan luar biasa, yang bahasa sederhana
dengan norma hukum. Kenapa itu dilahirkan oleh konstitusi? Karena perintah
konstitusi. Dan itu diterapkan waktu Budi Gunawan, maksud saya adalah
sebagai kita orang hukum, lepaskan lah segala macam kepentingan. Mau kita
menggunakan dalam proses pengadilan. Itu sudah bisa sejak kejadian Budi
Gunawan. Maksud saya adalah sebagai orang hukum, sebagai negawaran,
karena hakim itu sebagai penemu hukum.
Silahkan saja mau menabrak seluruh undang-undang demi keadilan yang
berkembang di masyarakat. Karena disini dikatakan berhak mencari,
memperoleh informasi. Bagaimana mencarinya itu diatur oleh hukum.
Kalau Hakim mau menegakan prinsip badan ini bisa saja mengabaikannya.
Setidaknya peluang itu sudah menjadi fakta. Persoalan dipakai atau tidak,
tergantung majelisnya. Setelah kita berbicara bahwa. Dalam konteks ini hak
atas informasi. Pasal 19 KUHAP. Kita merdeka sejak 1945 sampai 1998 itu
tidak diatur. Sehingga pada prakteknya berlaku berlaku MELA. Maximum
Exemption Limited Acces. Semua badan publik tertutup, kecuali dia berbaik
hati. Badan publik itu LSM, Gereja, Mesjid, selama ini terserah mereka saja.
Baik itu eskekuif, yudikatif dan lembaga masayarakat sama saja. Dia
ketertutupan yang tinggi dengan segala kewenangannya. Sama saja prakteknya
dia maximum exemption. Jadi dia itu ketertutupan yang tinggi. Itu lah yang
terjadi semenjak 45. Dan itu lah yang diterjemahkan sebagai konstitusional
right.
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Kemudian tahun 2008 masyarakat sipil puncaknya mendapatkan amandemen
kedua, pasal 28F. Maka pada saat itu adalah garis panah. Indonesia sudah
memberikan konstitusional right kepada masyarakat Indonesia. Sehingga
yang berlaku adalah Maximum Acces Limited Exemption. Memiliki akses
kepada seluruh informasi tanpa kecuali. Terkecuali yang dikecualikan. Tetap
saja berlaku yang lama. Praktek dari 45 -1998.
Sehingga lahirlah disitu korupsi, nepotisme. Bahwa disana akan dibangun
wilayah indusatri. Satu tahun kemudian menjadi daerah industri. Kalau pun
mencari pasti di tutup. Gereja dan mesjid itu badan publik. Itu lah tonggak
sejarah bagaimana kita berubah. Apakah akan menggunakan yang ke atas
tadi? Dia tidak peduli dengan hitung-hitungan angka. Ini ada pelanggaran
sistematik dan terukur, itu menjadi putusan mahkamah dan menjadi norma
baru.
Itu namanya pejuang. LBH kan. Kemudian berdasarkan amandemen itu lahir
pasal dua. Ini yang saya sebut sebagai batas tadi. Bahwa setiap informasi
publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi
publik. Untuk menyatakan dia dikecualikan. Dia harus melalui uji publik. Selama
dia diuji publik dan tidak memenuhi UU. Maka, adalah informasi terbuka.
Kerjaannya menetapkan standard informasi dan sengketa informasi. Maka,
kita tidak perlu membahas. Yang kita persoalkan informasi yang dinyatakan
tidak terbuka. Maka, ketika sebuah informasi itu dimiliki badan publik.
Ketika dia terbuka, selesai. Ketika dia tertutup, maka badan publik memiliki
pemahaman yang berbeda dengan publik maka, timbul sengketa. Akan timbul
perbedaan, bisa berlatar kepentingan atas sebuah kepentingan informasi
publik. Atas sengketanya itu karena berawal dari azas. Begitu terbuka dia
bisa digunakan, untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, dahulu
ketika ada kontrak pembangunan pantura. Itu kan ditutup saja, yang tahu
hanya badan publik dan pemenang. Sejauh itu tidak menyetuh hak cipta. Dan
isi semua dokumen terkait nanti dinyatakan layak. Itu terbuka kepada yang
kalah tender.
Kalau dia tidak berikan, silahkan bersengketa. Ada lobang kecil-kecil
untuk melihat apakah jalan ini memang diaspal sesuai dengan isi kontrak.
Sehingga berapa komponen kimianya. Sekarang bisa dipermasalahkan
oleh kompetitornya. Apa saja mulai dari perencanaan. Kalau teman-teman
memutuskan itu menginformasikan yang dikecualikan, maka, bisa sengketa
kita. Sampai evaluasinya harus. Dokumen kontrak kamu dengan funding
internasional itu terbuka. 10 tahun menjadi ketua otonom PWI dalam bidang
pemilu, beda sekali. Telah dijalaninya tahapan pemohonan.
Jadi Komisi Informasi itu hanya memiliki wewenang. Tetapi lisan itu
dismapaikan kepada pejabat PPID. Tanpa dia meminta maka, tidak akan pernah
bisa sampai menggunakan UU keterbukaan informasi. Penggunaan dengan
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adanya permohonan resmi, baik secara lisan. Tetapi saya butuh informasi ini.
Setelah dia meminta infomrasi dia juga tetap bisa menyampaikan keberatan,
entah karena dilayanai tetapi tidak sepenuhnya. Selama dia tidak meminta
secara formal. Kepada atasan langsung pejabat yang memperoleh informasi
itu. Disitu muncul legal standingnya.
Di samping legal standing yang lain. Ini saya katakana, ini kan berbeda,
prakteknya WB itu kan kebanyakan identitasnya disembunyikan. Karena
Republik mencuri informasi di pusat informasi Partai Demokrat. Sumbernya ini
disembunyikan dan dilindungi. Dia menggunakan Hak Tolak. Dan memenuhi
kaidah jurnalistik. Saya ditanya siapa sumber informasi. Hak tolak itu untuk
menolak mengatakan siapa sumbernya. Tentu dalam dunia hukum beda lagi.
Informasi yang anda minta itu sebenarnya terbuka. Begitu dinyatakan terbuka,
silahkan dibuka. Benar informasi itu terbuka. Tetapi ada praktek di Kalimantan
Tmur. Pihak ini mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri.
Tetapi kita bukan aliran Inggris Raya. Dimana Yurisprudensinya mengikat.
Kalau di kita Yurisprudensi itu sebagai referensi. Yang bisa dikonstruksikan
dalam sebuah keputusan. Kalau swasta dia ke pengadilan negeri. Setelah itu
masih bisa juga. KI belum bisa menjawab. Karena itu. Hanya karena itu, temanteman di Lawyer. Kalau melalui KI, baik lawyer atau orang yang berkepentingan.
Penyelesaian sengketa. Pemeriksaan awalnya memang oke. Karena beberapa
putusan itu demi keadilan, hal-hal yang bersifat hukum acara. Dari semenjak
dijawab oleh atasan.
Ternyata telah 1 jam. Kalau Pilpres itu tidak diceriakan. Adalah waktu yang
disediakan. Telat 1 detik, hilang keadilan pemohon. Majelis komisioner itu,
majelis hakim. Dia akan memeriksa legal standing. Dan saat itu dia akan
perintahkan media. Maka, tidak ada mediasi. Kalau mediasi gagal, maka,
ajudikasi. Dimana posisinya WB itu bisa masuk. Kemudian publik tidak puas
atas jawaban. Atau dia menunjuk lawyer juga tidak apa. Kalau media, hanya
mediasi saja. Tidak ada putusan. Kalau putusan maka akan mengikat kedua
belah pihak. WB itu memberikan informasi. Dia tidak tak terlibat di dalam
tindak pidana itu. Dia tidak terlibat di dalam menyembunyikan informasi itu.
Dia mengambilkan tentang data intelejen. Maka, menurut saya, dia akan
memberikan informasi itu ke penegak hukum.
Dalam beberapa kasus di dunia ini banyak juga Jaksa untuk membangun
pemahaman, untuk meyakini petunjuk awal itu benar adanya informasi itu.
Setidaknya adalah bahan untuk penyidikan. Karena dia yakin ini benar. KPK
waktu dia nyadap dia tidak tahu. Dia tidak punya bukti apapun, kecuali sadapan
itu. Informasi itu kalau masuk kepada wartawan atau media. Atau sekedar
sumber saja lalu dinaikan sebagai berita, bisa saja. Maksud saya adalah
penegak hukum dan wartawan itu ujungnya berbeda. Karena dia dapat dari WB,
lalu diolah. Bahwa terjadi fakta peristiwa dan fakta pendapat. Sumbernya dia
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lindungi, yang penting terpenuhi. Berbeda dengan penegak hukum. Kedua-dua
produknya itu dilindungi oleh hukum. Selama dia memenuhi kaidah jurnalistik
tidak boleh dipidanakan. Kaidah jurnalistik itu beritikad baik. Dewan Pers pasti
sudah menjelaskan. Dia tidak berpihak. Seluruh kode etik jurnalistik terpenuhi.
Maka, ketika itu terpenuhi, dia diproses. Dan itu bisa dikatakan menghalanghalangi. Dalam konteks jurnalistik investigatif ini yang terkait dengan WB itu,
maka dia bisa berlindung di dalam UU Pokok Pers. Orang yang menghalanghalangi dia kena pidana sendiri. Ketika sudah dapat ini. Ujungnya adalah
jurnalistik. Selama itu memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, tidak melanggar
kode etik maka tidak bisa diapa-apakan oleh hukum. Dia menggunakan pasal
KUHAP. Karena begitu menggunakan UU Pokok Pers berbeda pembuktiannya
dengan kalau menggunakan KUHP. Alat bukti juga berbeda.
Dan hasil kerja wartawan bisa saja digunakan oleh penegak hukum. Atau
oleh teman-teman wartawan lainnya. Kalau ada WB memberikan informasi
kepada Komisi Informasi, tidak bisa.Atau memberikan putusan terhadap data
itu di luar. Ketika WB menghadapi persoalan itu, saya tidak menemukan satu
pun pasal kewenangan. Kecuali Komisi Informasi akan naik ke atas. Karena
saya menganut aliran: hakim penemu hukum. Kalau dikerangkeng oleh UU,
ya ditabrak saja. Sebagai majelis komisioner, tetapi sebagai komisioner tidak
boleh. Dalam konteks WB apa yang bisa dilakukan, saya juga belum tahu.
Apa yang bisa dilakukan ketika WB itu terkena persoalan hukum. Kalau dia
wartawan professional dia tidak akan membuka. Begitu dibawa ke pengadilan,
kemudian hakimnya oke. Sehingga wartawan ini, dia akan mendapat sangsi
pidana. Saya akan terhormat.
Kalau saya bicara. Sebagai wartawan kalau professional sampai akan matipun
tidak akan membuka. Di Komisi Informasi, yang bisa dibantu adalah batasan
itu. Advokasi ini kan memberdayakan, bagaimana berdaya dulu. Puncak dari
advokasi, orang itu mau meminta secara terbuka, dan menseketakan secara
terbuka. Kalau Komisi Informasi, apakah dia mau? Saya kira dia tidak akan
mau. Kenapa begitu? Karena Komisi Informasi hanya diberikan wewenang.
Harus ada para pihak disana yang juga terbuka, tidak selain daripada itu. Hanya
sejauh ini, belum bisa menempatkan dalam konteks kerja-kerja. Sebagai
pejuang keadilan, saya kira tidak menutup kemungkinan. Baik celahnya dengan
mengamandemen undang-undang. Dan demi keadilan. Forum ini saya sangat
berharap bisa menemukan itu. Sehingga bisa menjadi bahan saya menemukan
PerKI(Peraturan Komisi Informasi). Saya kira demikian. Terima kasih.
Mufhti: Terima kasih untuk presentasinya, saya kira memang forum ini bukan
tujuannya untuk gatok-gatokin. Pokoknya di cari-cari hubungannya antara
Komisi Informasi dan whistleblower. Saya percaya ada beberapa irisan-irisan
Informasi. Itu sebenarnya perdebatan selama ini menjadi isu di badan-badan
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publik. Karena pengelola informasi publik tidak punya standard informasi yang
dikecualikan. Kalau dulu saya minta rencana pertandingan bola voli antar
Kodam pun PPIDnya tidak berani, karena belum ada standar. Jadi artinya
standard pengelola informasi itu dari atasan.
Sejauh mana intervensi dari teman-teman. Baik itu yang ada di pemerintahan.
Terkait menarik isu melampaui undang-undang yang ada. Artinya kita
menyebutnya sebagai bagian konstitusional right. Saya kira teman-teman bisa
sharing. Dan saya kira itu menarik. Dan ternyata faktanya gampang-gampang
susah. Jangan –jangan memikirkan satu cara, kalau yang tidak membuat
kegaduhan besar lewat keputusan Komisi Informasi.
Kalau mau agak gaduh dikit melalui perubahan undang-undang. Konteks
WB ini dalam perkembangan kedepan menjadi satu tantangan sendiri. Itu
sebenarnya sebuah ruang yang harus kita jaga dengan cara melakukan
intervensi-intervensi dari hal-hal yang merupakan bagian dari rejim lama.
Teman-teman sekalian, kita break sebentar.
Coffee Break
Mufhti: Teman-teman kita lanjutkan sesi sebelumnya. Saya yakin ada beberapa
teman-teman juga yang punya pertanyaan. Mumpung kita ketemu dengan
komisioner KI. Sejauh tidak melenceng jauh. Silahkan bertanya kepada
komisionernya.
Hendra J Kede: Kebetulan saya mau ada pleno, dan itu punya implikasi serius.
Artinya sangat serius sekali. Dan itu kami mau serahkan ke istana. Setidaktidaknya jam 12:15 kita sudah selesai. Karena itu bagaimana semua ngomong
dulu terakhir. Karena memang kami Rakornas kemarin, dan putuskan bahwa UU
ini akan di amandemen. Kita akan lakukan approach ke DPR dan Pemerintah.
Mufhti: Jadi sepakat ya, kita akan kumpulkan dulu dari teman-teman. Nanti
silahkan teman-teman untuk bertanya. Mengemukakan pandangan temanteman.Oke kita mulai, ya teman-teman. Kita usahakan jam 12 selesai.
Gifar: Beberapa waktu lalu kita dibantu oleh KI untuk memerintahkan Sekneg
untuk mengumumkan informasi TPF Munir. Yang sebenarnya dokumen itu
sudah diketahui oleh beberapa kalangan.Tetapi bagaimana membebankan
kepada Sekneg untuk mempublikasikan kepada publik. Namun demikian
dianulir oleh mekanisme UU KIP sendiri.
Dalam hal ini Sekneg mengajukan gugatan PTUN. Dan kasasi. Akhirnya kita
tidak mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Mungkin yang menjadi
konsern saya. Saya meragukan proses pengujian, apakah informasi ini
terbuka atau dikecualikan itu sudah menurut saya prosesnya maksimal dan
lebih mendengar kedua belah pihak. Dan lebih memeriksa persoalan hukum
informasinya. Itu sudah dipross ajudikasi.
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Bagaimana proses di pengadilan di PTUN maupun di MA itu bagaimana
upaya atau peran KIP selama ini untuk berbagi pengalaman soal sengketa
informasi. Soal kategorisasi informasi tersebut dengan pihak yudikatif. Tempat
mekanisme keberatan. Karena kalau kita pahami, dia dalam struktur ke
tatanegaraan. Juga mengawasi badan-badan publik lain. Kita menyayangkan
pertimbangan dari majelis hakim.
Dia terkunci di dalam fakta hukum yang menurut mereka Sekneg enggak
punya. Tetapi pertimbangan KIP sudah bagus walaupun dia enggak punya
tetapi dia harus mencarikan. Apa upaya dari KIP untuk bersama Sekneg, untuk
melakukan apa kepada hakim-hakim sehingga tidak muncul pandangan
hukum yang tidak masuk akal seperti kasus yang kita alami sebelumnya.
Apakah mungkin ada persoalan di hukum acaranya?
Ansorul:
Setelah kita mengajukan permohonan informasi supaya itu menjadi legal
standing di Komisi Informasi, harus mengajukan prosedur keberatana. Contoh
pemerintahan desa, prosedur keberatan itu harus kemana? Kalau peguruan
tinggi harus kemana? Komisi informasi pusat yang punya kewenangan untuk
memutuskan.
Kedua, terima kasih kita mendapatkan pengakuan jujur. Putusan Komisi
Informasi tidak bisa di eksekusi. Saya kira disampaikan terobosan dari luar
Jawa tadi, terkait bisa diajukan pengadilan setempat. Bisa tidak karena secara
norma itu informasi publik kemudia disembunyikan pejabat atau pemerintah
setempat. Ada tidak misalnya, peluang secara pidana di upayakan?
Yayan: Kita lagi mengadvokasi masyarakat Pulau Sangiang di Banten. Jadi ada
beberapa perusahaan yang merampas pulau-pulau terkecil di wilayah kita.
Sementara warganya sudah tersangka, tetapi status tanahnya belum jelas.
Kita sedang mengajukan gugatan perdata.
Kita agak kesulitan soal bukti. Apakah bukti yang dikecualikan ini dalam
sengketa informasi sejauh ini kita sudah meminta ke PPID. Disitu dikatakan
tidak itu bukan informasi yang harus diberikan. Perusahaan mengatakan
Hidup tahun 1985. Dari cagar budaya ke cagar wisata alam. Itu kan obyek
lahan tanahnya belum jelas.
Tetapi tiba-tiba masyarakatnya sudah dipidanakan. Dan kemungkinan akan
ditahan juga. Kita agak sulit juga. Apakah informasi ini bisa diminta atau tidak?
atau tidak?
Ade Wahyudin: Saya termasuk yang memasukan materi hak atas informasi. Hak
atas informasi itu adalah konstitusional right yang benar-benar dijamin oleh
konstitusi. WB juga sangat terkait dengan informasi. Kaitannya dengan advokat,
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kita pingin teman-teman advokat itu ketika membela dia punya pemahaman di
dalam mindshetnya, ini informasi publik yang memang hak masyarakat. Jadi
kenapa kita masukin materi ini. Ini sangat penting bagi teman-teman lawyer
mengapa sangat penting informasi publik itu sangat penting bagi masyarakat.
Kemudian, saya minta lebih detail terkait ilegal akses. Bahwa kita tahu, ini ada
informasi, memang informasi publik.
Tetapi kemudian, yang mempunyai informasi sangat sulit memberikan
informasi. Kemudian ada WB yang mengakses informasi tersebut. Artinya
mengakses dengan cara tanpa ijin si pemilik. Kalau kita melihat ini ada dua
kasus jadinya. Ilegal akses. Sama terkait informasi publik. Bisa jadi sudah riil
informasi publik tetapi bisa jadi masih debatable. Tetapi si pemilik informasi
tidak memberikan.
Akhirnya si Jurnalis pakai cara lain untuk mengakses itu. Artinya dia kena illegal
akses. Itu kalau tidak salah pasal 29 UU ITE. Bisa jadi yang naik adalah ilegal
aksesnya. Bukan masalah informasi publik yang membongkar itu. Kalau dari
perspektif Komisi Informasi, kasus seperti ini seperti apa. Apakah informasi
publiknya lebih diutamakan? Atau seperti apa?
Nawawi: Terima kasih, LBH Pers punya pengalaman soal informasi publik. Jadi
kami pernah mendampingi forum diskusi suporter sepakbola Indonesia. Dia
meminta data-data yang berapa banyak dana yang sudah diterima oleh PSSI
berupa iklan. Kemudian diperkarakan di KI. Dan kemudian dimenangkan bahwa
itu informasi yang bisa dibuka. PSSI bikin keberatan di PN. Tetap putusan itu
dikuatkan. Tetapi di MA dibatalkan, alasannya permohonan itu sudah lewat
waktu. Padahal dalam proses sengketanya sendiri di KI berdasarkan beberapa
putusan KI dimenangkan.
Jadi agak membingungkan putusannya. Si pemilik aturan sendiri menyatakan
diterima permohonannya. Tetapi oleh MA justru dibatalkan, karena
bertentangan dengan aturanmu. Komisi Informasi punya kewenangan yang
sudah dia lakukan. Tetapi MA menyatakan kewenanganmu tidak dilaksanakan
dengan baik. Kedepan akan banyak kasus-kasus seperti ini. Mungkin KI harus
punya terobosan untuk menghindari kasus-kasus seperti ini berulang. Kedua,
terkait dengan kita menyelenggarakan acara ini tentunya adalah bagaimana
membela keterbukaan informasi.
Maksudnya teman-teman lebih paham soal produk kebebasan. Dan informasi
yang dikecualikan. Sekarang dalam pembelaan hukum kita akan berkejaran
berkejaran dengan waktu. Misalnya, ada WB dilaporkan oleh orang yang
tidak senang dengan informasi itu. Apakah KI dimungkinkan memberikan
pernyataan diluar proses persidangan yang umum.
Untuk membantu bahwa informasi tersebut tidak dikecualikan. Ini mendahului
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prosesnya. Kita para lawyer bisa terbantu dengan sikap KI. Itu untuk informasi
yang masih abu-abu. Kita ingin KI bisa respon cepat. Secara kelembagaan
produknya ada declare. Misalnya dalam satu perkara, bagaimana triknya kirakira? Ilegal akses ini, atau katakanlah pencurian data ini bisa aman secara
hukum. Kira-kira pendapat dari Pak Hendra mungkin ada pengalaman lebih
untuk membela whistleblower.
Maaruf: Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jadi saya
punya permasalahan, ada satu informasi yang mau kita mintakan kepada satu
lembaga. Namun bukan produk dari lembaga tersebut. Dalam perjalanannya,
ketika kita mintakan lembaga tersebut berdalih. Itu tidak bisa kita berikan
kepada kami. Karena produk itu bukan mereka yang keluarkan. Bagaimana
KI memandang ini, apakah lembaga tersebut bisa berdalih? Kedua, saya mau
sedikit berdiskusi mengenai WB dengan Komisi Informasi. Kalau kita tahu itu.
yang menjadi mahal dia memiliki informasi yang cukup krusial dan penting
untuk disampaikan. Hak atas informasi dijamin oleh UUD. Dan masuk kdalam
kelompok hak asasi manusia. Kalau saya memandangnya, hak atas informasi
ini begitu tinggi. Dia juga sebagai hak konstitusional. Mungkin yang bisa ditarik
dari sini. Ini untuk kedepannya, konteksnya WB, KI menjadi kepanjangtangannya.
Kalau secara sederhananya, secara teknisnya dirumuskan, apakah harus ada
assestment. KI ini adalah lembaga Negara mandat daripada UU, kedudukannya
tinggi. Dalam konteks itu mungkin kedepan, KI bisa meneruskan informasi
yang krusial. Karena informasi itu adalah hak daripada warga Negara.
Syahri: Saya sedikit sharing karena kemarin baru menangani kasus bareng
dengan KIP di Jawa Barat. Singkat cerita bahwa putusan PI di perdatakan.
Pihak pemohon dan termohon merasa dirugikan atas putusan tersebut. Hingga
akhirnya, kebetulan pihak ketiganya developer. Salah satu pemilik apartemen
di Bandung. Mereka merasa kalau informasi ini diberikan merugikan mereka.
Si pemohon ini adalah perhimpunan di rumah susun.
Hingga akhirnya mereka mengajukan, akhirnya ke Pemkot. Akhirnya sengketa
di Komisi Informasi. Yang dipermasalahkan oleh pihak Pemkot adalah soal legal
standing. Karena ini sifatnya harus berbadan hukum. Akhirnya mengajukan ke
Kemenkumham. Problemnya di Kemenkumham berdasarkan UU Omas itu
perkumpulan. Hingga akhirnya di pengadilan hakim melihat legal standing
itu tidak sah. Hingga akhirnya di PMH kan ada unsur kerugian imateriaalnya
sekitar Rp. 1 Miliar.
Putusan kemarin hakim memenangkan pihak developer. Problemnya pihak
perusahaan ini bukan pihak yang berkepentingan pada informasi. Hingga
akhirnya hakim melihatnya di UU Rumah Susun itu mengaturnya bukan
perkumpulan tetapi perhimpunan. Hakim menyatakan saya tidak akan
membahas putusan KI. Karena itu dianggap diluar dari pokok perkara. Jadi
semua publik terkait putusan KI, terkait hal-hal yang muncul.
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Karena dibacakan putusan amarnya kita meminta seminggu. Kalau melihat
putusan KI nya. Waktu itu kita sudah mengajukan pemantauan. Kemudian,
terkait dari pihak, kita mengingat bahwa ini penting. Masalah sengketa lahan.
Apakah kasus seperti ini pernah terjadi?
Mohon masukannya terkait bidang-bidang apa saja yang menjadi
ruang lingkup KI. Apakah masuk dalam lingkungan hidup? Contohnya seperti
apa? Dalam penegakan hukum informasi apa saja yang bisa kami peroleh?
Menyangkut perbaikan terhadap Komisi Informasi Publik dimana setiap
keluaran, terus terang kami mengalami kesulitan untuk memfollow upnya
ke PTUN maupun dari segi perdata. Apalagi dari segi pidana. Karena dia
putus sampai di situ karena tidak ada keterkaitan dengan dibawahnya. Kami
menggebu-gebu di KI. Kalau boleh perbaikan ke depan jangan sampai putus.
Tetapi dibangun juga kerjasama kelembagaan supaya putusan di KI benarbenar menggigit.
Hendra J Kede:
undang. Informasi itu adalah data, fakta yang dapat dilihat yang dapat disajikan
sesuai dengan perkembangan teknologi dan dan informasi. Itu lah informasi.
Berikutnya adalah apakah informasi publik itu? Karena itu adalah informasi
yang dihasilkan oleh dia sendiri.
Dia sendiri yang memproduksi informasi. Atau yang disimpannya. Ini yang
dihasilkan terus disimpan. Selama informasi itu dia produksi. Selama
informasi itu dia simpan. Selama informasi itu dia kelola, terlepas siapa yang
menghasilkan. Selama informasi itu dia kirim atau dia terima. Yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, tetapi kan informasi itu
dia simpan. Dan itu adalah informasi publik. Maka dia wajib memberikan ketika
dia terima. Karena dia masuk kategori menerima dan menyimpan. Ada yang
mengolah badan pusat statistik. Itu adalah yang disebut dengan informasi
publik.
Manakah badan publik itu? Jadi informasi yang dikirim, diterima dalam
konteks dia sebagai penyelenggara negara. Atau terkait penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik non pemerintah (partai politik, LSM, mesjid,
dalam tiga cabang kekuasaan negara? Ketika dia eksekutif maka semua
informasi itu adalah informasi publik. Selama dinyatakan tidak dikecualikan.
Atau di legislatif. Selama dia itu badan publik yang dikategorikan sebagai
eksekutif, ya masuk itu barang.
Mau dia pertanian, pendidikan, lingkungan hidup. Yang dipentingkan dulu
badannya, bukan tupoksinya tetapi status hukum dia. Apakah dia adalah
Kementerian lingkungan, LSM lingkungan. Atau dia yudikatif? Atau badan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
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yang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.
Kamu pakai atau tidak uang APBN atau APBD ke badan publik. Selama pakai
maka dia badan publik. Kecuali dinyatakan dikecualikan. Atau organisasi
non pemerintah yang selama ini mendapatkan dananya dari sumbangan
masyarakat, atau luar negeri. Jadi yang disebut masyarakat itu badan publik
lain, atau orang per orangan lain. Sehingga seluruh informasi yang diterima,
anda kirim, adalah informasi publik.
Nawawi: Kami pernah menjadi lawyernya KI. Bank Mandiri kan danannya
dari APBN, kemudian bank mandiri itu bikin bank mandiri syariah. Status dia
sebagai badan publik itu diperdebatkan. Sehingga dia menolak tunduk kepada
UU Keterbukaan Informasi.
Hendra J Kede: Nanti saja kalau yang terakhir itu, karena terkait dengan putusan.
Sehingga seluruh informasi oleh badan ini yang diterima dan diolah, kecuali
dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
Kemudian bagaimana informasi itu dikecualikan? Siapa yang mengatakan itu
dikecualikan dan tidak dikecualikan? Menurut UU ini semua badan publik itu
yang punya informasi itu wajib hukumnya. Sejauh tidak mengatakan itu. Maka
itu informasi terbuka. Maksimum akses kan seperti itu. Pemerintah Amerika
itu pemerintah federal. Sejauh tidak diberikan. Sehingga dalam konstitusi
Amerika itu. Selama tidak tertulis sebagai wewenangnya pemerintah federal
berarti itu wewenangnya Negara bagian. Selama dia tidak menyatakan sebagai
informasi yang dikecualikan maka itu adalah informasi terbuka.
Untuk mengatakan itu sebagai sebuah informasi yang dikecualikan dia harus
mengikuti beberapa prosedur. Karena ketat dan terbatas. Apa uji konsekuensi
itu? Apakah informasi yang dikecualikan itu sudah di uji memenuhi unsur-unsur
yang ditetapkan pasal 17? Dia adalah UU karena menyangkut sumber daya
alam kita, menyangkut penegakan hukum, menyangkut pertahanan Negara.
Di uji informasi itu. Apakah memenuhi azas itu. Ketika dia tidak memenuhi,
tidak bisa. Harus dengan menjelaskan pasal mana, ayat mana. Yang sudah
dilaksanakan uji konsekuensi.
Dan uji publik. Apakah itu membahayakan kepentingan publik. Maka menutup
informasi itu juga hanya untuk semata-mata demi kepentingan publik.
Contohnya ada proses penegakan hukum. Dalam proses penyelidikan, tidak
mungkin diungkap kepada publik walaupun itu adalah informasi. Pelaku tindak
pidana boleh saja. Pelaku pidana ini boleh terus menerus melakukan tindakan
pidana. Bisa saja korupsi, dan itu membahayakan publik.
Ada orang maju ke KI karena untuk mendapatkan informasi tertutup. Karena
informasi itu menurut dia berbahaya. Menyatakan putusan KI tidak berlaku
kepada para pihak. Begitu masuk ke pengadilan tinggi dibatalkan. Dia tidak
diberi hak substitusi. Waktu perjanjian kerjasama tidak ada pasal-pasal yang
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menyatakan memiliki substitusi. Karena itu seluruh persoalan ganti rugi di tolak
oleh Pengadilan Tinggi. Ketika perbuatan dia ke KY dianggap perbuatan PMH.
Berarti ada potensi orang maju ke KI, maka dia bisa di meja hijaukan oleh pihak
lain. Itu saya ambil sebagai masukan. Dan tergugat satunya menjadi KI. Saya
catat saja. Saya lebih baik saja tidak jawab. Perbuatan melawan hukumnya itu
karena putusan KI sudah dinyatakan ditolak oleh PN?
Syahri: Putusan itu mengabulkan sebagian dianggap kalau itu dikeluarkan,
maka, dapat merugikan dia.
Hendra J Kede: Jangan dilihat IMBnya. Dilihat sebagai produk eksekutif dan
legislatifnya, itunya yang harus dijelaskan. Jangan IMBnya. Kalau ada orang
mau ke wilayah hukum. Saya kira harus dijelaskan dalam amandemen UU ini
belum diatur. Ini yang kalah mengajukan keberatan ke pengadilan. Keberatan itu
saya anggapnya sebagai banding. Ini enggak, Majelis Komisioner ini dianggap
pesakitan. Kacau ini. Itu periode lalu. Lalu keluar PerMA yang mengatur itu.
Selanjutnya KI berkas saja yang diperiksa. Ini kita masuk ke kasu sudah di
putus oleh KI.
Sudah dikuatkan PN. Setelah itu kasasi ke MA. Kalau hal itu sama saja anda
bertanya tentang putusan pengadilan begini, KInya begini. Kita tidak komentar
itu, kewenangan masing-masing. Di KI seperti telat 1 jam demi keadilan
subtantif tidak masalah. Itu tidak sama aliran hukum yang dianut oleh majelis
hakim ini. Saya contohnya telat 1 hari enggak masalah, karena mempersoalkan
hajat hidup orang banyak. Contoh hutan sudah mau digunduli semua. Masak
telat sehari ditolak. Putusan sela saya akan menerima. Begitu disampaikan ke
Pengadilan Negeri lain lagi. PN nya punya aliran lain, ya sah-sah saja. Masuk
ke MA yang dipersoalkan adalah hukum acaranya. Itu sah juga. Nah ini tugas
advokasi. Mas Yayan tentang yang di Banten tadi. Pulau tadi sudah ada dari
jaman Nabi Adam, itu bagaimana ceritanya kamu sebagai badan hukum bisa
menguasai pulau itu.
Tanpa diberikan legalisasi oleh negara. Dan Negara memberikan kepada
oleh negara. Kita perang harus jadi pangkalan militer. Maka pertanyaannya
menyidangkan mohon dibukanya dokumen-dokumen tersebut. Dokumen
keluar ada pengumuman selama 3 bulan. Ini akan dikeluarkan apakah akan
ada yang mempermasalah. Maka proses itu yang bisa dipermasalahkan
kepada KI. Kalau itu yang terjadi dari dokumen, pasti ini kolusi dan nepotisme.

itu karena ditenggarai prosesnya memiliki persoalan hukum. Bagaimana proses
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tertibnya itu? Untuk memberikan pemahaman kepada para pihak tentang hak
atas informasi itu. Orang ini punya tiga hal. Human rights, konstitusional rights,
dan legal rights. Hak legal itu wujudnya bisa macam-macam, salah satunya
dia menyimpan informasi dan tidak dipublish. Sementara informasi itu harus
dipublish. Entah itu serta merta, apapun itu. Dikasus itu tidak dalam wilayah
pidana. Hanya pada wilayah menyatakan dan memerintahkan untuk dibuka.
Hukumnya bagaimana? Apa perbuatan pidana? Ada sekian orang yang sudah
mengembalikan uang e-KTP ke KPK. Melanggar itu 1 tahun penjara.
Kalau anda pelaku tindak pidana korupsi, mengembalikan uang itu, maka
nama-nama mereka ini adalah informasi terbuka. Menutup informasi ini di
ancam pidana penjara 1 tahun. Baca tulisan saya KPK terancam pidana 1
tahun. Kalau benar dia menyembunyikan itu. Kan kita sendiri tidak ada bukti.
Hanya KPK sendiri menyatakan punya nama-nama yang mengembalikan
uang. Tetapi pidananya bukan KI. Proses pidananya itu mengikuti proses pro
justicia. Keberatan itu kepada atasan langsung. Bukan PPID atasnya. Kalau dia
nyatakan PPIDnya Kominfo maka atasannya lagi.
Di dalam keterbukaan informasi publik, struktur organisasi publik ini harus
dibuka.Maka timbul yang namanya informasi. Publik berhak tahu selama
belum dikecualikan. Maka, dalam konteks KI. Dalam rumah KI, informasi itu
dimohonkan secara terbuka. Kalau sebagai jurnalis, sumber yang bisa saya
percaya. Contoh, sebentar lagi pengumuman Kabinet. Begitu diumumkan,
nama medianya naik. Kalau KI tidak boleh. KI bertanya secara terbuka.
Dan dijawab secara terbuka. Maka dalam posisi ini, secara substantif saya
sepakat dengan anda. Hak publik itu untuk mendapatkan keadilan. Untuk
tidak dicederai hak-haknya. Atau apa saja lah. Yang kita tidak tahu kalau ada
informasi itu. Tetapi orang dalam tahu. Tetapi disembunyikan. Kalau dia ambil
dan diserahkan ke publik. Ini menyelamakan hak publik yang lain. Dia kayak
Robin Hood dalam konteks informasi. Dia mencuri informasi untuk ngasih
kepada orang yang miskin informasi.
Ayo kita masukan dalam rumusan UU KI berikutnya. Itu adalah keadilan yang
berkembang di masyarakat. Dan komunitas ini penting. Anda bisa bayangkan
seandainya kalau WB Watergate itu diam saja. Dan jangan salah waktu kita
menganeksasi Timor Timur. Pak Harto memerintahkan setelah Ford satu
jam meninggalkan Jakarta. Seandainya dua orang WB tidak bicara kepada
wartawan, sehingga Nixon tidak turun, mungkin Timor Timur menjadi Negara
komunis Timor Timur.
Tanpa ada sejarah kita masuk kesana. Kalau tidak ada kasus Timor Timur,
tidak ada alasan Habibie ditolak LPJnya. Itu perjalanan bangsa kita dengan
adanya WB di Amerika. Perbankan kita yang sudah dikuasai orang. Media kita
yang sudah dikuasai banyak orang. Kita hilang dan tercerabut dari akar kita.
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Dan tidak perlu orang Indonesia ini punya semuanya akses terhadap informasi.
Maka, kita rumuskan bagaimana WB ini masukan dalam rumusan KI.
Karena saya ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara nomor satu di dunia.
Menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia itu sudah di deklarasikan.
Dalam keterbukaan informasi itu adalah salah satu mata rantainya. Karena itu
enggak ada masalah. Menjadi referensi dunia di masa depan. Dan karena itu
harus hilang jabatan pun tidak masalah. Karena kita hanya memperjuangkan
agar ini negeri ini tegak. Kalau kita sebagai negarawan itu lah perjuangan.
Jangan kita menjadi pengecut.
Terima kasih mas Ade sudah dimasukan ke dalam modulnya. Komisi Informasi
itu dikira irisannya dengan humas. Komisi Informasi itu hakim, bukan tempat
berkumpulnya informasi. Baik melalui pendekatan advokasi dan ujungnya
adalah ajudikasi.
Tidak hanya Munir yang mengalami itu. kalau dalam profesi saya dulu, ada
Udin. Dia bekerja demi rakyat melalui harian Bernas. Memang putusan adalah
ada atau tidak ada. Tetapi anda harus punya. Yang terjadi terhadap Pak Munir
itu. sebagai pribadi saya ingin bilang. Kalau kamu masukan kartu mahasiswa
ke dompet silahkan gebuk.
Artinya begitu beratnya perjuangan. Karena dengan ada dia. Karena itu aset,
karena pesawat itu aset. Begitu saja agar bisa dikendalikan. Terus lah berjuang.
KI terus menunggu dengan segala.
Teman kemarin cerita dia lagi pergi ke Swedia. Kemudian ada orang yang
makan sedikit. Benar ini duit anda. Tetapi hak apa yang anda miliki dengan
uang anda. Dengan membeli sumber daya. Apakah anda punya uang lalu anda
mensia-siakan sumber daya itu masuk dalam pidana. Alam itu memberikan
sumber daya terbatas. Sumber daya yang kita miliki harus kita lindungi dengan
keterbukaan informasi. saya kira itu penutup dari saya.
Mufthi: Teman-teman sekalian kita kasih applause. Terus terang dari respon
teman-teman ada keinginan berlanjut, tidak hanya disini. Jadi semoga tidak
bosan-bosan. Dan kami sangat bersedia untuk proses-proses itu. kenapa kita
menolak UU rahasia Negara. Sampai kemudian amandemen. Sebelum itu ada
kenang-kenangan dari panitia.
Break

Materi Modul ... Tentang Litigasi Strategis
Pemateri: Anggara

Mufhti: Teman-teman sekalian selamat siang. Kita lanjut lagi untuk sesi hari
ini. Tentang litigasi strategis ya. Paling tidak ada empat poin yang diharapkan
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kunci. Tantangan advokasi litigasi strategis. Kriminalisasi dan gugatan hukum.
Kemudian ada role playnya. Dimana teman-teman praktekan bersama mas
Anggara siang ini.
Saya kira punya waktu cukup panjang sekitar dua jam. Kemudian temanteman akan break masuk ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya akan
masuk ke RTL yang akan dipandu oleh teman-teman LBH Pers. Langsung saja
saya serahkan kepada mas Anggara. Boleh saja menyela kalau ada yang mau
ditanyakan, supaya juga enggak nunggu selesai presentasi. Silahkan.
Anggara Suwahju: Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Kemarin
saya diminta oleh teman-teman di LBH Pers apa Litigasi Strategis. Dan
seberapa penting untuk whistleblower. Ada yang berminat enggak menjelaskan
apa itu Litigasi Strategis?
Maaruf: Litigasi Strategis itu menurut saya suatu upaya advokasi terhadap
sebuah kasus yang dalam kasus itu memiliki dimensi publik yang cukup luas.
Anggara: Apa bedanya dengan bantuan hukum?
Yayan: Kalau bantuan hukum bisa mengacu pada UU Bantuan Hukum. Bisa
litigasi dan non litigasi, pemberian bantuan yang diberikan di dalam dan luar
persidangan. Menurut saya sendiri bantuan hukum adalah bantuan yang
diberikan kepada seorang yang ketika dia mendapatkan persoalan kasus
hukum yang diberikan oleh jasa lembaga advokat.
Anggara: Saya Anggara. Peneliti Senior di ICJR. Sudah lama juga enggak
praktek, selama 3-4 tahunan. Apa bedanya litigasi dengan bantuan hukum
dan apa bedanya dengan advokasi? Ada perbedaan strategic litigation dengan
advokasi? Tadi pak Maaruf bilang litigasi strategis adalah upaya advokasi. Ada
yang mau menjawab apa bedanya? Urusan sama advokasi akan lebih luas,
termasuk segala upaya, termasuk RUU Terorisme, termasuk pendekatan,
lobby, negosiasi.
Itu advokasi. Litigasi strategis purely case. Enggak ada urusan dengan
parlemen. Cuman benar, harus punya dampak sosial. Karena ada kepentingan
publik. Apa itu kepentingan publik? Macam-macam. Mengembangkan
prosedur baru untuk menjamin warga Negara. Dulu ada namanya Citizen
Law Suit yang di Nunukan. Dulu belum ada orang yang menggunakan CLS.
Jadi introducing new mechanism. Itu bagian dari mengembangkan litigasi
strategis. Kalau sekarang yang sudah di atur class action.
Jadi bisa tujuannya mempersoalkan satu isu hukum tertentu. Itu bisa menang
dan bisa kalah. Enggak penting juga litigasi strategis itu menang atau kalah.
Yang penting Negara yang lambat bergerak cepat untuk merespon isu-isu
di angkat oleh teman-teman. Bantuan hukum secara jeneral dia untuk orang
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miskin. Litigasi strategis enggak harus orang miskin. David Tobing aktif
sekali membela kepentingan konsumen. Kadang-kadang dia sendiri penjadi
penggugat. Dalam kasus tiket, parkir, uang 3000 saja digugat. Enggak harus
juga ada orang yang kita representasikan. Bisa kita sendiri menjadi pihak. Atau
kalau dalam organisasi, organisasinya yang menggugat. Enggak penting kaya
atau miskin.
Apakah membela buruh yang di PHK itu litigasi strategis? Most likely, tidak.
Tetapi kalau bisa mengembangkan mekanisme dan prosedur baru maka bisa
jadi litigas strategis. Membela pencuri buah Kakao bisa enggak, bisa ya. Atau
mengembangkan perubahan nilai barang. Dan akhirnya MA mengembangkan
nilai barang dari 4500 menjadi 4 Juta.
Maaruf: Bisa juga dikatakan sebagai bagian dari advokasi?
Angara: Iya, salah satu bagian dari advokasi. Kemarin itu di Amerika ada gugatan
terhadap praktek eksekusi mati yang di tunda-tunda. Jadi penggugatnya itu
terpidana mati yang sudah di pidana selama 20 tahun. Kok iya kalau ada orang
yang digugat. Mungkin tujuannya mengubah, dan juga enggak terlampau
lama. Kerjaannya di pengadilan. Kalau LSM Indonesia saya enggak pernah
tahu ada yang kerjaannya ke pengadilan.
Yang pakai brand LBH saja tidak begitu. Ada masalah apa, gugat. Entah
bagaimana caranya bisa publik fundrising sangat besar, karena memang
perkara-perkara publik. Bukan perkara individual. Ada enggak jaminan
konstitusional terhadap isu-isu yang mau kita dorong? Saya ingat waktu
menangani perkawinan anak. Isu perkawinan anak sebetulnya sudah di
advokasi sejak lama, tetapi urusannya elite saja, jadi yang bergerak Kemenag,
Unicef, Bappenas.
Muncul lah teman-teman dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Kita dorong
lebih keras. Karena dalam analisa kita isunya belum jadi perbicangan publik.
Mudah kita mengukur apakah satu isu menjadi perbincangan sosial. Susah
sekali jadi perbicangan. Tetapi di akhir-akhir menjadi perbicangan luar biasa.
Siapa ahli yang bisa ngomong? Isu kita mulai menjadi perdebatan di ruang
publik. Bisa menjadi isunya ada, tetapi tidak ramai. Saya mengugat. Tetapi
itu entry point untuk perubahan kebijakan yang lebih baik. Ada contohnya?
Ada misalnya UU ITE meski hasilnya tidak bagus-bagus amat. Beberapa kali
dipersoalkan. Di uji di MK.
Tetapi itu perlu waktu 10 tahun sampai proses perubahan itu di mulai. Bisa
menang, bisa kalah. Yang penting isunya diangkat dan jadi perubahan. Kalau
litigasi, tok, tidak jadi perbicangan publik. Susah. Dan terakhir fokus pada
reformasi hukum. Jadi harus punya lawyering yang sangat kuat. Kalau tidak
punya skils itu repot. Kalau sekedar sampai di pencabutan perlu di dorong
proses pemberian ijin itu lebih baik. Bagaimana cara mulainya? Ada soal
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substansi dan prosedural. Satu, menentukan kriteria kasus. Kasus apa yang
bisa dianggap sebagai litigasi strategis? Enggak semua kasus bisa jadi kasus
yang dianggap sebagai litigasi strategis. Karena tujuannya untuk perubahan
hukum. Kalau di daerah enggak semua kasus bisa jadi litigasi strategis. Apa
kriterianya?
Let say, pra peradilan. Kemarin saya baca eksaminasi teman-teman di Padang.
Karena dianggap pemeriksaan alat bukti bukan bagian dari pra peradilan.
Seharusnya menjadi yurisdisksi pra peradilan. Tetapi bukti yang di dapat
dari cara-cara yang haram. Terlepas kita enggak suka Budi Gunawan, Setya
Novanto, tetapi mereka play dari apa yang disebut sebagai strategic litigation.
Harusnya jangan kalah. Anggaplah hakimnya tidak di suap. Yang jelas mereka
memperkenalkan mekanisme yang baru.
Kuat banget teori hukumnya. Apa yang dilakukan harus kita apresiasi. Belum
sampai pokok perkara. Klien ini enggak harus klien dalam arti yang sebenarnya.
Bisa juga organisasi. Misalnya, waktu saya masih Ketua Badan Pengurus
ICJR. Karena posisi itu saya tidak pernah praktisi. Kemarin Makar, maju. Jadi
perbincangan di kalangan akademik. Dan membuat DPR berpikir kembali soal
makar. Ada potensi perubahan sistemik. Apa pola resiko misalnya. Contoh
saya kasus Budi Gunawan itu. Saya yakin dia tahu ada yang mau dilakukan.
Sebelum pertimbangan ini jangan kategorikan sebagai kerja litigasi strategis.
Waktu itu kita minta, kita sengketa informasi soal grasi. Sebenarnya kita mau
tahu Presiden itu menyetujui atau menolak itu punya alasan atau tidak. Di satu
sisi ada permohonan ke MK soal grasi. Itu dilakukan oleh teman-teman yang
lain. ICJR hanya mempersoalkan soal informasi. Dari PTUN ke MA dikalahkan.
Tidak apa-apa. Bagusnya lagi, teman-teman Kontras mengajukan salinan
dokumen Munir yang hilang. Yang penting bukan Kepres Grasinya tetapi ada
bundelan dibelakang Kepres grasinya. Kita enggak pernah tahu isi bundelannya.
Bundelannya tebal. Saya tidak tahu isinya apa. Kalau berdasarkan UU Grasi
Presiden hanya perlu berkonsultasi dengan MA.
Tetapi prakteknya Presiden berkonsultasi dengan MA, Jaksa Agung dan
Kemenkumham. Dan itu baru ketahuan. Saya tidak tahu pertimbangannya bisa
diakses atau tidak oleh publik? Kemudian kategori prosedural. Menemukan
kasus yang keren. Apa itu keren? Tentu kasus yang bisa membuat masyarakat
bercakap-cakap. Ada yang punya contoh? Kendeng itu salah satu yang menarik
sebenarnya. Itu kan jadi percakapan. Itu prosesnya ada di pengadilan, menang
sampai ke MA. Kita punya strategi komprehensif. Putusan pengadilan kan
menemukan saksinya, bagaimana jawaban ahli pihak lawan, dan kemudian
strategi komunikasi yang kuat.
Kalau tidak punya jangan jalan. Karena nanti di tengah-tengah kita kesulitan
mengelola isu. Di awalnya ada perkawinan beda agama. Sekarang semua
orang bicara soal perkawinan anak. Sebelum ada perkara itu tidak ada yang
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bicara. Waktu itu kita buru-buru, kita tidak menyiapkan strategi komunikasi
keluarnya. Good lawyering skills? Sangat penting. Itu urusan litigasi. Ini bukan
urusan negosiasi, bukan urusan loby. Kalau di Parlemen kita tukeran. Dan dia
harus dalam posisi yang sama. Punya tujuan yang sama. Bisa jadi kliennya
tidak se idealistik itu. Yang penting buat saya si pabrik itu pergi. Bukan berarti
mereka tidak punya tujuan yang lain. Bukan sama dalam artian dia menentukan
strategi litigasinya. Bedanya LBH Pers mengajukan dirinya sebagai pihak. Dia
menonggol di pengadilan saja menjadi berita. Susah kita mencapai posisi
seperti dia.
Yayan: Sedikit mau tanya. Kebetulan kita lagi mendalami advokasi struktural di
Banten. Kebetulan terakhir, kami mengajukan pra peradilan di Polda Banten.
Kita lihat beberapa cacat, bahkan pengakuan dan intimidasi. Tetapi kayaknya
ketika kita mengajukan pra peradilan, kok beda level dengan yang berkuasa.
Padahal secara formal kita belajar KUHAP, kok penafsiran hakim luas banget.
Sehingga artinya apakah strategi advokasi kita kurang di publik? Kadang hakim
sebagai alat bukti. Bagaimana agar kasus-kasu yang kita upayakan ini
berdampak luas?
Anggara: Mas Yayan mengganggap ini sebagai kasus strategic enggak?
Yayan: Kalau saya lihat ini penolakan PT Mayora di daerah. Faktanya riil tidak
surat. Pengakuan saksi dan korban kita hadirkan di persidangan. Senjata
masuk ke ruang pengadilan, intimidasi juga kepada kita. Di dalam hal tertentu
kita enggak bisa bereaksi. Padahal dampaknya luas. Pabrik Mayora dia
mendapatkan anggaran 500 M dari daerah. Dampaknya malah kita di demo
oleh klien kita sendiri. Klien ini sudah sepakat. Karena patron disana itu Kiai.
Akhirnya kita dianggap Komunis, memecah belah utama. Ada Kiai besar, kita
minta. Akhirnya di demo oleh klien. Hakimnya luar biasa dari putusannya.
Anggara: Kayak begini teman-teman harus tahu konteks lokalnya. Di Banten
pengaruh Kiai itu kuat. Jadi harus ke situ dulu. Jadi jangan start the case tanpa
kita lakukan langkah-langkah. Kalau soal dengan media juga sebetulnya,
harusnya kalau sekarang tidak sulit. Kalau dengan teknologi informasi harusnya
mudah. Jadi memang kita perlu pengenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa ada
yang bisa nangkap, ada yang bisa enggak. Kemudian sering kali teman-teman
aktivis ini bahasa yang digunakan itu jaron dalam press rilis. Kalau jargon
mereka enggak akan muat. Padahal fokus saja highlight the words. Karena
sumber airnya diambil. Tetapi kita memang harus cerdik memahami angkaangka. Kadang-kadang angka itu bermain psikologis. Kalau di menulis ada
yang namanya hipnotis writing.
Hebatnya ini melalui tulisan. Ada beberapa teknik yang teman-teman bisa
pelajari. Salah satu tolak ukur di media itu jumlah share. Bedanya kalau
di media ada kaidah-kaidah jurnalistik yang tidak boleh di langgar. Kalau di
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media non jurnalistik tidak perlu menggunakan kaidah-kaidah itu. Sebelum
start the case upayakan langkah-langkah tadi. Kita punya enggak sich mitigasi
resikonya? Sering kali kita enggak nyangka ternyata beresiko. Misalnya, Eras.
Bonekanya dibakar. Udah batak, Kristen. Akhirnya mitigasi yang kita lakukan
melarang staff kita ke Aceh. Ketika start the case harus tahu resikonya apa.
Jadi mulai JR Kanun Jinayat ada beberapa teman-teman Aceh. Kita sudah
tahu akan mundur suatu saat. Sejak awal kita siapkan petisi/gugatan itu
hanya teman-teman Jakarta. Karena kita tahu orang-orang ini akan mundur.
Maksudnya kawan-kawan perlu menyiapkan. Siapa tahu bisa berjejaring
dengan teman-teman Elsam. Sebelum kita start the case kita harus pikirkan
mitigasnya. Kalau memang key faktornya Kyai, perlu sowan ke Kyai. Kalau
saya perlu untuk sebuah kasus, dengarin Tausyiah dia, saya dengarkan.
Mungkin enggak pernah kebayang di demo oleh klien sendiri. Karena itu perlu
komunikasi sehingga ketemu langkah-langkah apa yang pelu dilakukan. Kalau
sekarang bagaimana?
Yayan: Kalau sekarang Pabriknya Status quo, tidak dilanjut. Bupatinya menunda.
Ada dua wilayah, Pandeglang dan Serang. Kalian jangan menolak investasi,
pengangguran banyak. Disana aktor kepolisian bermain, ada lagi reklamasi
lontar disana. Reklamasi pasir untuk kebutuhan disana. Sama yang kita temui
kyai-kyai itu juga, polisi-polisi itu juga. Bahkan mencoba untuk gugatan PTUN.
Udah pengalaman kantor di demo. Saya dianggap orang cina. Padahal saya
orang Banten asli. Padahal langkah upaya hukum sudah dilakukan. Tetapi
diluar nalar kita. Dipertimbangan hakim, kita hadirkan saksi keluarga. Kita minta
yang menjadi penghambat faktor di konteks peradilan.
Anggara: Saya enggak mau seputus asa itu. Saya enggak pernah putus asa. Kok
hakimnya begini. Apakah kita kurang keras berupaya? Mungkin bisa meminta
bantuan Kontras untuk memberikan petisi. Memang ada hakim seperti itu.
Misalnya kasus pidana, tugasnya advokat, sebetulnya bukan membebaskan,
tetapi proporsional dengan perbuatannya. Effort yang dilakukan seperti apa?
6 bulan kemudian ketahuan. Keluarganya datang. Termasuk ada percobaan
untuk menyuap. Dia dirayu untuk menyuap. Saya iseng cari putusan untuk
kasus yang sama, tuntutannya rata-rata berapa. Ini apa yang dijanjikan.
kita merayu hakim bertindak sebaliknya. Mudah? Enggak. Enggak gampang.
Sepanjang praktek tidak pernah. Jangan putus asa. Justru mungkin effortnya
kurang keras. Mungkin mas Yayan sudah merasa sudah keras. Tapi berpikir
saja sebaliknya, bagaimana agar hakim setuju dengan pandangan saya. Siapa
tahu bisa start campaign yang lebih luas. Tugasnya mas Yayan, karena bisa
dibagi ada yang fokusnya litigasi, ada yang fokusnya komunikasi. Mungkin
kita perlu ngumpulin kasus-kasus serupa. Kalau ada dikumpulkan, di cari
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pertimbangannya. Kalau pertimbangan-pertimbangannya bagus, kumpulkan.
Saya selalu menggunakan itu. Ada yang kalah enggak? Enggak ada kan. Tiap
orang punya cara yang beda-beda. Kalau saya cari kasus yang serupa. Konteks
Banten pasti beda dengan konteks Jakarta. Ada lagi?
Maaruf: Mengenai publik ini. Ada sebuah kasus melibatkan publik di suatu
kampung atau wilayah. Tetapi tidak melibatkan wilayah lain. Saya menganggap
ini kasus publik. Ada yang mengganggap bukan publik. Sebenarnya publik ini
bagaimana sich?
Anggara: Bukan publiknya, tetapi jadi percakapan publik. Kasus itu jadi
percakapan publik atau tidak? Bisa jadi teman-teman di DPR. Bukan kliennya.
Maaruf: Artinya percakapan itu, misalnya penyiksaan, ditangkap dituduh
melakukan pembunuhan. Itu menjadi isu di wilayah tersebut.
Anggara: Untuk organisasi yang skalanya nasional. Itu kalau ngomoing
organisasi. Dalam konteks sebuah kasus, kasus-kasus penyiksaan itu. Misalnya
tidak itu sangat lokal banget. Masih enggak penambangan pasir ilegal, kasus
salim kancil. Itu awalnya lokal banget. Tetapi semua jadi ngomongin. Membuat
semua orang ngomongin itu susah. Itu bisa di awal, bisa di akhir. Kasus ini
bagian dari strategic litigation karena punya dampak yang luas. Percakapan
publik itu bisa terjadi di awal atau diakhir. Kalau itu kasus di pengadilan saja
enggak akan ada reformasi hukum. Kalau jadi percakapan satu Banten saja
sudah bagus.
Tanpa harus melibatkan yang Jakarta. Upaya litigasi tadi berhasil menunda. Itu
hanya untuk mendukung, tujuannya reformasi hukum. Kalau mau menggugat
kasus yang kontroversial. Ada yang menunggu 20 tahun hukuman mati. Tapi
jadinya kayak menunggu hukuman mati, repot juga. Padahal itu bagian dari
strategi menghapus hukuman mati.
Kita enggak pernah melaporkan ke publik. Tempat yang paling enak untuk
mempublikasikan, Cuma perlu computer dan sambungan internet. Apakah
website. Setiap kemenangan kecil bahkan harus dirayakan. Dirayakan dengan
sesama rekan advokat. Itu cara mempublikasikan sesuatu yang bagus. Habis
itu publikasi utuh jalannya sidang. Harus di print? Enggak bikin saja PDF. Foto
taruh judul, udah selesai. Rajin-rajin lah begitu.
Kemudian membangun strategi komunikasi publik. Jadi jangan anggap kasus
as a case. Ini soal apa? Tahapannya seperti apa? Bisa lewat facebook, twiter,
ada beberapa teman bertanya, kalau isu penting enggak dikomenin. Bagaimana
supaya dikomenin. Membuat orang punya atensi terhadap pesan yang kita
sampaikan. Justru kasus dipublikasikan yang penting. Kalau lawyer itu cool
twit soal kasusnya. Itu wajar, karena orang pada dasarnya pingin tampil.
Caranya apapun, kalau perlu menertawakan diri sendiri. Jangan takut buat yang
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begitu-begitu. Beberapa cara menggunakan video. Saya tidak tahu apa itu bisa
berlaku buat teman-teman yang lain. Yang selalu saya pikirkan kalau orang nge
vlog lama –lama tidak asik. Ada cara lain, ada. Misalnya bikin diskusi publik.
Kerjasama dengan beberapa universitas. Kemudian membangun kemitraan
kritis dengan pemerintah. Ini bisa untuk mendukung advokasi litigasi strategis.
Artinya, kalau teman-teman pendukung satu Gubernur, jangan jadi membebek.
Kalau salah, ya katakan salah. Kalau benar, ya katakan benar. Kemudian
kembangkan jaringan di tingkat internasional dan nasional. Di tingkat
internasional, bahasa Inggris menjadi kunci. Problemnya bahasa. Mereka
enggak menguasai bahasa Indonesia. Kita enggak menguasai bahasa Inggris.
Pelajari lah bahasa Inggris. Enggak usah berambisi satu buku. Satu halaman
saja di publikasi. Bagus lagi kalau teman-teman punya jaringan akademisi.
Kami biasanya mengembangkan model-model ini. Punya volunteer buat
diterjemahkan.
Memang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris hukum. Kita biasanya bahasa
Inggris, Inggris biasa. Bayarannya sebetulnya 150 ribu per page. Halamannya
itu 2 spasi, arial 12. Dan kasih kredit ke namanya. Yang sering orang lupa
memberi kredit ke orang itu.
Kalau kita sudah selesai kasusnya, yang kita kejar itu menang di pengadilan.
Rasanya enggak enak enggak menang di pengadilan. Kadang-kadang hidup
tempat. Di pengadilan saya menang. Advokasi kebijakan, most likely menang.
Itu kasus penyadapan. Saya cuma bilang, penyadapan harus di atur dalam
undang-undang. Sekarang DPR, akan buat UU penyadapan di prolegnas. Saya
menang dua kali. Dari sekian banyak cuma doang. Itu Setiap kemenangan kecil
rayakan dengan cara apapun.
Masalah umum dalam litigasi: masalah internal dan eksternal. Sumber daya
baik manusia, waktu dan anggaran kurnag. Litigasi strategis kurang. Kapasitas
organisasi juga masalah. Serangan baliknya kita enggak duga. Iseng kita bikin
kasus. Lebih baik hindari. Bukti kurang cilaka. Eksternal UU nya jelek. Masih
ingat perpu ormas, ada pengadilan di PTUN. Substansinya tidak menjamin
kebebasan berserikat. Mekanisme hukumnya tidak ada. Misalnya penetapan
tersangka. Dari Bank complain, ATMnya dikasih polis line. Ada pelangaran hak
dasar? Ada. Di dekat rumah saya ada rumah yang disita. Yang disita sebetulnya
aktanya. Siapa suruh menyita mobilnya. Terlepas dari kasus korupsi. Padahal
bukti kejahatannya, sedompet-dompetnya disita. Proses peradilan yang
kelamaan bermasalah.
Pengadilan kita malah terlampau independen. Hakim tidak terikat pada
apapun. Hakim ini sering bilang enggak boleh mempengaruhi. Kalau ketua
MA mempengaruhi salah. Enggak ada independensi yang mutlak. Mekanisme
pengawasan dalam beberapa kasus ada dalam beberapa kasus yang lain tidak
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ada.
Syukri: Di Riau, tempat saya,dimana saya sebagai tergugat. Saya menang.
Yang lucunya PT memerintahkan kepada ketua pengadilan negeri, untuk
mengeluarkan surat pemanggilan kepada saksi ahli. Itu kan bukan urusan saya
lagi. Sementara PT tidak punya kewenangan. Coba saya adakan pendekatan
ke yang menguji. Lalu saya ke Sumatera Utara, saya tidak bisa. Karena saya
punya atasan, punya institusi, dan ada penugasan resmi. Akhirnya tidak
bisa datang. PN juga tidak mengeluarkan surat. Sampai pengacara tergugat
menyampaikan terima kasih kepada saya.
Anggara: Enggak ada peradilan independen, masalah. Ada peradilan independen
juga masalah. Saya juga pernah menangani kasus cerai juga begitu. Sama
Pengadilan agamanya disuruh buka lagi. Saya enggak tahu antara malas. Itu
benar-benar putusannya ada perintah membuka bukti yang relevan. Makanya
sebelum melakukan proses perlu mitigasi.
Jangan meniadakan kemungkinan untuk perdamaian. Buka upaya dulu. Tapi
tujuannya adalah reformasi hukum. Kalau menang di pengadilan bagus. Tetapi
kalau ada jalan lain ketika proses sidang. Bukan jalan yang halal.
Beberapa organisasi ancamannya jauh lebih tinggi. Menteri luar negeri lagi
sibuk lobby diskriminasi sawit. Setahun selalu ada minimal dua kasus yang
dibawa ke pengadilan. Tidak bisa banyak-banyak. Kalau banyak-banyak habis
juga. Kemudian, secara alamiah tidak punya kepastian yang tinggi.

juga terlalu masalah. Karena dia dikepung, kedatangan kedaerahnya susah.
Akses ke pemerintah dan pembuat kebijakan. Kalau dia tidak transparan jadi
masalah. Jadi dipisahkan ada yang litigasi strategis. Jadi harus ada yang
namanya tantangan. Pasti dihadapi. Pengelola aliansi strategis salah satu
tantangan. Tidak gampang gerombolan LSM ini dikelola.
Siapa dia menjadi masalah. Kalau percakapan porno di facebook. Yang dihajar
malah messengernya. Ketika sudah digelontorkan uang ke key person. Coba
habis dari sini beraliansi lah. Beberapa menang, beberapa tidak.
Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada kita bikin singkat
saja, baca pertanyaan. Ke pengadilan kasus itu akan dibawa?
Syukri: Maksud saya begini. Kita yang di provinsi. Kita yang sudah pengalaman.
Ada beberapa juga punya kewenangan di dalam menurut saya itu perlu
diberi pendidikan khusus. Terkait masalah kapasitas dia untuk memeriksa.
Misalnya perkara perselisihan hubungan industrial. Sementara hakim kurang
memahami masalah persoalan fundamentalnya, sehingga dia lari ke perdata.
Kemudian ada juga gugatan. Untuk mengerti paham tidak arti gugatan itu.
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Terkadang gugatan itu masuk ke dalam jawab menjawab. Makanya pernah
saya usulkan juga agar hakim ini diganti. Karena saya rasa hakim itu malas
membaca. Sementara kita sebagai lawyer hampir kerjakan 24 jam. Kita
membawa perbuatan melawan hukum kah? Kalau kita ingin menggugat. Kita
sebagai lawyer masukan dia surat kuasa, awalnya manis. Kalau di Kabupaten.
Ini bukan pertanyaan, kita sebagai pusat. Yang dulunya tidak ada PHI, ternyata
ada, akhirnya padat pekerjaannya. Yang tidak pernah sidang bingung juga.
Kemudian sudah ada adhocnya.
Anggara: Langkah litigasi apa yang ingin anda lakukan? Strategi komunikasi publik
yang ingin dicapai seperti apa? Perubahan litigasi apa yang ingin anda capai?
10 menit cukup kali ya.
Kelompok II (Ade): Runi ini seorang guru perempuan, dalam perjalanan
tersebut. Runi melaporkan ke dinas pendidikan. Tidak ada penyelewengan
yang dimaksud Runi. Kemudian, si Ahmad melaporkan balik dengan tujuan
penghinaan Negara. Setidaknya paling pertama kita harus bawa ke LPSK. Kita
harus menetapkan dia sebagai WB. Selain ke LPSK di bawa ke Komisi Informasi.
dituduh membocorkan informasi Negara. Kita akan bisa mendapatkan. Apakah
itu informasi yang dikecualikan ataukah itu informasi publik.
Ini targetnya adalah informasi yang si runi sampaikan adalah informasi
pubik, karena terkait dengan badan publik. Kemudian langsung masuk
pembentukan opini masyarakat, buat rilis, isinya infrastruktur. Terkait
substansi penyelewengan. Kenapa Runi ini mengungkap. Ini harus diangkat
ke permukaan, sehingga Runi ini kenapa harus melaporkan itu. Nah, agenda
litigasinya, pertama pendampingan kasus penghinaa. Sambil menunggu
proses LPSK, tentu pendampingan dilakukan. Kemudian membuka keputusan
Runi yang menyatakan tidak ada penyelewengan. Dan meminta pengawasan
kepada. Kemudian pemulihan, karena dia disebarkan rumor bukan perempuan
baik.
Fajriani: Ini rilis melibatkan teman-teman media, karena mengkampanyekan
kasus penting bersama media, menggenjot informasi. dalam pengalaman
kami di Makassar media sangat banyak membantu. Ketika nantinya harapan
kita. Karena itu akan berdampak nantinya untuk keluarga korban. Dan ini
bagian dari agenda pendidikan korupsi sejak dini. Kenapa kita memilih kasus
ini ke informasi publik. Agenda perubahan, masyarakat dengan percaya
nantinya dengan terbuka berani melaporkan kasus korupsi. Dan berani
juga mengungkap korupsi-korupsi lainnya. Ini ada juga perubahan di sektor
Anggara: Ada pertanyaan untuk tim kelompok II
Ansorul:
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Karena pengadaan itu terlaksana. Dan barang-barang sudah ada. Saya yakin
lihat waktunya, sudah lewat masa kadaluarsanya 90 hari. Kemudian usulan
saya, terkait dengan pengiringan isu, ini masukan barang kali. Kira-kira kenapa
ini bercerai?
Syukri:
perempuan bercerai itu perempuan tidak baik?
Anggara: Satu soal strategi komunikasi ke publik. Core apa yang ingin
ditonjolkan. Tema apa yang mau diangkat sebagai tema kampanye. Soal
teknis siaran pers sudah pasti.
Suhutman: Temanya itu infrastruktur dan korupsi. Ternyata banyak juga
disalahgunakan dengan kasus-kasus korupsi. Jadi untuk ngegrab secara
nasionalnya berangkat dari kebijakan pemerintah.
Kelompok I: Mengenai skenario kasus Runi. Untuk perkara tipikor, mengawal
laporan ke Kejaksaan Tinggi atau KPK. Maka akan dilakukan pelaporan
pra peradilan. Kedua, membuat pengaduan di LPSK. Ketiga, pra peradilan
tersangka. Selanjutnya melakukan pendampingan dakwaan premature dengan
disertai amicuscurai terkait imunitas whiste blower. Meminta wartawan
jaringan strartegis. Mengajak kelompok jejaring HAM. Mengenai kekeluargaan,
pendapat dari ulama. Selanjutnya pra peradilan menang. Kasus korupsi. Di
pokok perkara juga kalah. JR pembocoran rahasia Negara.
Ansorul:
posisi mbak Runi secara kultur. Menurut saya ada sedikit tambahan dengan
menggandeng komunitas kebudayaan. Contohnya, meminta Rhoma Irama
untuk meminta Lagu Runi.
Ade: Kalian ini Lawyernya Runi atau Lawyernya KPK?
Syukri: Dimananya kah pra peradilannya?
Ferli: Yang terkait dngan pokok perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan,
kita mengacu, sebelum dibuka bisa diuji di pra peradilan. Soal penghinaannya.
Tetapi upaya peradilannya sampai pendampinganya. Jadi kita posisinya
Lawyernya Runi.
Anggara: Saya menulis hanya dilimpahkan, bukan berarti sudah dimulai
dilimpahkan. Teman-teman ini dilimpahkannya belum dimuali peradilannya.
Kelompok III: Kami sudah melakukan diskusi terkait soal PR yang disampaikan
oleh Bapak Anggara. Maaf kalau hasil diskusi banyak coretan-coretannya.
Amenurut kami ada 4 poin yang penting untuk segera. Pertama adalah
membuat permohonan, karena Runi dapat dikategorikan Whistleblower.
Kedua, segera memfollow up yang dilaporkan oleh Runi ke KPK. Jika kami
hanya berfokus ke kejaksaan saja, maka, kemungkinan atau potensi KKN,
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maka karena itu lah lebih condong di proses KPK. Keempat, mengajukan surat
permohonan investigasi. Atau runi hanya membuat omongan saja. Secara
tidak langsung akan menguntungkan posisi Rumi. Ada 3 poin. Dan luruskan
stigma bahwa tidak semua perempuan cerai itu perempuan tidak baik-baik.
Kita akan memanfaatkan jaringan. Kampanye Runi sebagai WB. Akan banyak
pihak yang berpotensi dirugikan sebagai pesakitan. Ketiga, target kita adalah
mendorong proses hukum. Bila tetap kasus itu diproses dipersidangan.
Maaruf: Mungkin tambahannya sedikit, kita juga sambil mengadvokasi sistem
transparansi anggaran. Kami juga mengadvokasi regulasinya. Semua orang
tahu dan meminimalisir.
Anggara: Soal strategi komunikasi apa yang ingin ditunjukan?
Santi: Dengan runi dilaporkan membocorkan.
Anggara: Kamu harus menghipnotis bahwa dia teraniaya. Misalkan tema itu.
Teman-teman harus mengulang terus menerus. Enggak penting dia punya
balita. Tetapi orang sudah terintimidasi. Harus ada tema sentral yang diulangMaaruf: Sama seperti semacam feature sehingga seperti kemanusiaan.
Anggara: Bagaimana isu itu secara viral diperbincangkan. Itu jadi penting.
silahkan
Apa yang sudah ditulis oleh kelompok. Pertama,
melapor tindak pidana korupsi. Meminta dan menguji apakah informasi
tersebut informasi publik atau informasi rahasia. Kejaksaan tinggi. Cuma tag
linenya: guru adalah Pahlawan, bukan Penjahat. Orang yang pertama yang
saya telpon adalah Pimred majalah Tempo.
Tolong bantu kami ini dijadikan obyek tulisan dari wartawan investigasi. Kami
fokus untuk dia bebas. Runi sudah selesai keluar, baru kemudian masuk ke
LPSK. Korupsinya tidak jalan? Biarkan Temponya kerja. Kami tiarap dulu.
Setelah dia bebas, baru proses ini jalan lagi. Komunikasinya tetap. Investigasi
Tempo itu menjadi viral, itu bisa dipertanggung jawabkan. Kami fokusnya ke
runi. Kami masuk lagi setelah WB.
Anggara: Ada tambahan?
Agustin: Memilih media nasional, menyerahkan untuk kasus korupsi. Menurut
saya itu tidak perlu. Semakin viral, semakin membantu prosesnya. Proses
strategi komunikasinya tidak hanya mengandalkan satu media. Bagaimana
media semakin banyak, ketika ada perkembangan kasus itu.
Anggara: Tema komunikasi publik yang bisa diangkat. Tema itu yang terus
diangkat, kenapa dianggap penjahat. Seperti yang telah diketahui. Itu contohcontoh yang tidak akan viral.
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Ini sebenarnya tantangan WB: serangan balik terhadap integritas pribadi;
atau keluarga; serangan terhadap integritas moral (bisa terjadi karena dia
sering keluar malam, kemudian perjalanan karirnya terganggu). Kita mau pra
peradilan, good point.
Kemudian ada Sema atau perkap Polri, maka yang harus diutamakan adalah
kasus korupsinya. Kalau itu berhasil ada proses perubahan hukum yang
dilakukan. Kalau itu berhasil. Kalau enggak berhasil tetap akan jalan. Sayangnya
kelompok 1 masih cari perkara-perkara yang lain. Tetapi kalau teman-teman
sudah memilih strategic litigation. Sehingga sumber daya difokuskan untuk
satu kasus itu saja. Ini menurut saya teman-teman memilih yang A, B tetapi
kenapa memilih satu strategi litigasi. Maka dianggap SP3. Perkuat proses
seperti itu. Kalau itu diperkuat terus ada hal baru, ada mekanisme baru. Kalau
semua dikerjain habis tenaga kita. Enggak usah menghabiskan perkara untuk
Tidak harus perang hastag. Tetapi ada satu judul. Misalnya, 1 juta dukungan
untuk bibit candra. Kalau itu bisa dilakukan, percayalah banyak atensi. Pikirkan
bahasa marketing. Marketing itu adalah bahasa supaya diterima oleh publik.
Itu yang direpitisi terus. Itu soal strategi komunikasi. Ambil satu tema yang
ada yang benar. Buang-buang umur. Fokus saja di pengadilan untuk kasus
penghinaannya. Jangan lupa rayakan kemenangan.
Ansorul: Barangkali kita belum menyentuh terkait dengan endingnya ini kan
di pengadilan. Bisa tidak intervensi secara struktural di pengadilan? Maksud
saya, kalau kemudian pendekatannya endingnya ini pengadilan pasti ketemu
majelis hakim. Karena perkara ini belum masuk ke wilayah pengadilan, bisa
tidak kita mengupayakan ke puncak pengadilan, MA. Terus Mahkamah Agung
yang mengintervensi. Artinya informasi itu disampaikan, kan tidak bisa dia di
pidana. Kalau pra peradilan itu lajim.
Tapi kalau misalnya ada perilaku majelis hakim yang tidak menerapkan aturan
internal di dalamnya terkait salah satunya misalnya, ketika ada perkara pidana,
di dahului dengan sengketa. Sampai ada putusan, yang mengikuti perkara
pidana itu. Dalam praktek hakim-hakim ini seringkali mengabaikan itu. Padahal
itu SEMA. Contoh lagi, terkait batasan penyesuaian nilai. Maka kemudian harus
dikenakan pencurian ringan dalam dua hal. Kalau dia ditahan maka harus
dibebaskan saat itu juga.
Tingkat ketaatan aparat dalam hal ini majelis Hakim jangankan terhadap aturan
perundang-undangan secara umum, tetapi aturan di internal pengadilan saja
mereka sering itu sering kali mereka abai. Bisa enggak kita intervensi pimpinan
pengadilan, MA, untuk bisa, mengawasi aparat di tingkat di bawahnya. Kita
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fokus pada pasal 10 UU LPSK. Pasla 10 kan disampaikan seseorang tidak
bisa dilaporkan atas laporan terkait sampai proses pidananya selesai. Dalam
praktek mereka sering kali abai.
Anggara: Dalam konteks sekarang itu belakangan saja dilakukan. Misalnya,
teman-teman mau pra peradilan. Fokuskan saja dulu. Semua sumber daya
harus difokuskan dulu. Kita perlu disiplin untuk penetapan tujuan kalau kita
sudah ngomongin litigasi strategis. Saya enggak segan-segan menyerahkan
sumber daya yang besar meskipun tingkat kemenangannya kecil.
Seluruh sumber daya pasti akan ke situ. Sidang itu harus jadi prioritas. Itu boleh
saja. Kita ngomongin legal aid pasti. Kalau litigasi strategis anda pilih satu
kasus yang paling penting. Yang lain-lain tunda. Boleh saja dilakukan tetapi itu
bukan prioritas. Karena dengan fokus daya pukul akan lebih kuat. Kan energi
sama pikiran dan perhatian. Karena diaturan yang lain, pedoman penanganan
pidana ada waktu-waktunya. Mereka enggak punya caranya, bagaimana kalau
ada yang seperti itu. Tugasnya adalah intervensi. Menundanya bagaimana?
Untuk sementara waktu ditunda.
Misalnya sampai tingkat pertama. Itu hal yang lain. Prioritaskan di satu
hal. Dimana anda mau fokus. Yang lain-lain boleh, enggak haram. Ini yang
membedakan bantuan hukum sama litigasi strategis. Satu itu bukan itu saja
yang dikerjakan. Seringkali kita kalau sudah menetapkan litigasi strategis
distraksi ke yang lain-lain. Fokus saja ke satu tempat. Untung saja tidak
dari birokrasi minta SPPD ke Jakarta gara-gara mau lapor ke LPSK. Jadi
harus fokus. Itu pilihannya, susah pasti memilih. Dari sekian banyak hal yang
dilakukan memilih satu.
Mufthi: Terima kasih mas Anggara untuk waktunya. Saya pikir sesi terakhir
ini ada role playnya. Dari panitia ada yang disampaikan. Terima kasih mas
Anggara. Mohon waktunya untuk rencana tindak lanjut.
Nawawi: Terima kasih. Dua hari ini kita fokus belajar. Saya pribdi juga banyak
belajar. Terutama memang terkait litigasi strategis, dan bagaimana WB.
Kegiatan ini diawal kita informasikan, kerja bersama 10 media, 5 NGO. Kerja
ini akan menyiapkan Indonesia Leaks. Akan diterima. Apakah semua media itu
akan terlibat atau ada beberapa saja topic of interest.
Maka semua anggota ini mempublikasi. Kita semua dipersiapkan untuk
antisipasi seandainya pembocor ini diketahui identitasnya. Maka, diharapkan
untuk siap dan dibekali. Ini kan sekedar antisipasi, platform yang. Jaminannya
tinggi, kita berharap sulit ditembus. Tantanga nyang paling nyata. Indonesia
Leaks Platform ini bisa disampaikan ke semua jaringan kita. Mungkin temanteman yang dijakarta bisa diundang. Teman-teman yang ada di daerah bisa
di informasikan. Sehingga kita harapkan jaringan yang kita buat ini bisa terus
berlanjut, untuk terus mempromosikan Indonesia leaks platform.
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Kemudian dalam waktu dekat kita akan membantu mempromosikan Indonesia
Leaks Platform. Kita akan berkomunikasi memantau, sambil memastikan kerja
bersama ini bisa ada hasilnya. Kalau ibarat dokter, kita tidak berharap anda
sakit, kalau anda sakit berobat lah pada kami. Mudah-mudahan kedepan
aka nada dukungan-dukungan baru sehingga bisa memperluas kegiatan ini
di semua daerah yang ada LBH pers. Sehingga kita tetap bisa membangun
jaringan dan tetap bekerja sama. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan
kerja-kerja kita ini bisa punya kontribusi, mudah-mudahan semua bisa kembali
dengan selamat. Terima kasih.
`Mufhti: Dengan penyampaian dari pak Nawawi itu berakhir juga. Dan sampai
jumpa.
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PENYUSUN MODUL

Lulusan S1 Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, melanjutkan fokus terhadap isu hak asasi manusia
dengan menjadi volunteer di KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan) selama 1 (satu) tahun. Kemudian melanjutkan dengan
menjadi Asisten Pengacara Publik dan Staf Program di LBH Jakarta selama
3 (tiga) tahun. Ketika menjadi staf program di LBH Jakarta mendapatkan
kesempatan untuk mengikuti pertukaran pengacara di Asia selama 1 (satu)
tahun. Sekitar akhir tahun 2015 saya bergabung dengan Lembaga Bantuan
Hukum Pers dengan menjadi staf riset dan jaringan dan saat ini menjadi
Sekretaris Umum dari Advocate For Freedom of Expression CoalitionSoutheast Asia untuk masa waktu 2017-2018.
Lulusan Diploma 3 Hukum UGM, kemudian melanjutkan Jenjang s1 hukum
di Universitas Diponegoro. Lulus tahun 2014 kemudian langsung bergabung
dengan Lbh Jakarta sebagai asisten pengacara publik periode 2014-2015.
Saat menjadi App Lbh Jkt terlibat dalam serangkaian advokasi pembelaan
kasus penggusuran paksa, perburuhan, dan lain sebagainya. Kemudian
bergabung dengan Trade Union Right Center sebagai Staff advokasi. Lalu
bergabung dengan Lbh Pers sebagai Staff advokasi hingga sekarang.
Lahir di Makassar 13 Mei 1993, gelar sarjana hukum diperoleh dari Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) pada tahun 2015, sewaktu kuliah aktif
di berbagai organisasi seperti IPPS (Ikatan Penggiat Peradilan Semu), ILS
(Independent Law Student) dan beberapa organisasi lainnya, saat ini aktif di
LBH Pers sebagai pengacara Publik.
Lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian bergabung di Lembaga Training Manjadda Wajadda.
Kemudian melanjutkan bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan
selama 1 tahun, dan langsung bergabung ke Lembaga Bantuan Hukum Pers
hingga sekarang.
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Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
Direktur Eksekutif Institute Criminal Justice Reform (ICJR)

TENTANG KAMI
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH) Pers adalah sebuah inisiatif para
pengacara publik dan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Jakarta untuk menyediakan advokasi litigasi bagi para
pekerja pers.
LBH Pers didirikan pada 2003 pada puncak perlawanan masyarakat sipil atas
usaha pembreidelan media massa melalui jalur hukum. Ketika itu sejumlah
pihak yang tidak menyukai kebebasan pers mencoba membungkam media
dengan melancarkan gugatan di pengadilan bernilai miliaran rupiah.
Sejak LBH Pers berdiri, LBH Pers telah menangani ratusan kasus jurnalis dan
media baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan dan juga berjaringan
dengan koalisi masyarakat sipil lainnya di beberapa isu seperti kebebasan
pers dan kebebasan berekspresi. Dan pada tahun 2016, sedikitnya ada 656
penerima manfaat bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Pers.
LBH Pers aktif dibeberapa koalisi jaringan masyarakat sipil dalam
mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi dan
kebebasan pers di Indonesia, dan juga aktif menginisiasi beberapa jaringan
regional untuk perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi di
Asia Tenggara, seperti Media Defence Southeast Asia (MD Sea), Advocate
for Freedom of Expression Coalition - Southeast Asia ( AFEC - SEA ) dan juga
South East Asia Lawyers (SEALawyers). Dalam AFEC SEA, LBH Pers juga
merupakan kantor sekretariat dan anggota INFID (International NGO Forum
on Indonesia Development).
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Jl. Kalibata Timur IVG Nomor 10, Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan
Kontak: 021 79183485
Email: lbhpers@yahoo.com

Jl. Amilin/semangka kelurahan kampung tengah
kec. sukajadi Pekanbaru Riau
Kontak: 085376029139

Jl. Raya Serang-Banten Pakupatan No.7
Kontak: 087773711959

Ruko Cibinong City Centre Blok D/10
Jl. Tegarberiman No. 1 Cibinong, Bogor
Telp/Fax +62 21 29577443, +62 2129577444
Email:
;

Jl. Ikhlas XII No. 16 Andalas Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
Kontak: 082194230402
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Jl. Kabupaten Km 3,5 Bragasan RT 01 RW 13 No. 75 Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta
Kontak: 081328841619

Jl. Agus Salim No.54, Bandar Lampung
Kontak: 081369415911/085669695669

Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320
Kontak : 021-3145518
Email:

Jl. Tebet Timur Dalam VI E no. 3, Tebet, Jakarta selatan, 12820
Kontak: 021- 837 897 66
Email:
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