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Momentum Berantas 
Aksi Premanisme

Kasus penyerangan Lembaga Pemasyara-
katan Cebongan, Sleman, Yogyakarta bebera-
pa waktu lalu membuka mata. Ada sekelom-
pok prajurit TNI yang bergerak melakukan pe-
nyerangan. Alasannya semangat solidaritas
atas kematian rekan mereka oleh preman. 

Hal yang patut dicatat adalah soal prema-
nisme. Kasus penyerangan LP Sleman, seha-
rusnya bisa menjadi momentum memberantas
preman. Bahkan, sebagian besar masyarakat
justru mendukung apa yang dilakukan oleh
para penyerang di LP tersebut. 

Komunitas rakyat kecil di warung kopi,
tempat nongkrong anak muda, di sekolah-se-
kolah, di pasar, di jalanan, di kendaraan umum
(kereta api, bus, dan lain-lain), hingga sampai
pada komunitas di dunia maya. Mulai dari fo-
rum diskusi, surat pembaca, komentator netter
di situ berita sampai blok pribadi maupun jeja-
ring sosial lainnya. Mereka semua malah men-
dukung apa yang dilakukan oleh penyerang LP
Cebongan. Sangat sedikit yang menentang. 

Melihat ini, kita berkesimpulan bahwa rak-
yat sudah bosan dan (maaf) muak dengan aksi
premanisme. Di kota besar, kota kecil, di kam-
pung, bahkan sampai ke desa, premanisme se-
lalu ada. Dan, mereka selalu membuat resah.

Saya sangat setuju dan berharap, bila peristi-
wa penyerangan dan pengungkapan para ter-
sangka dari Kopassus justru harus dimanfaatkan
untuk pemberantasan aksi premanisme. Bagai-
manapun juga peristiwa penyerangan LP itu
bermula dari terbunuhnya anggota Kopassus
oleh para preman. Bilamana perlu aksi penem-
bakan misterius (petrus) di era 1980 an bisa di-
hidupkan lagi. Para penegak hukum, terutama
aparat keamanan tidak usah segan terhadap para
penggiat HAM. Sebab, para preman itulah pe-
langgar HAM. Terungkapnya kasus di atas ha-
rus dijadikan momentum yang sangat berharga
untuk memberantas premanisme sampai ke
akar-akarnya. Aparat keamanan dan penegak
hukum perlu segera mengambil langkah-lang-
kah konkrit untuk menyikat habis premanisme.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa rakyat di
berbagai tempat mengalami keresahan atas
maraknya premanisme. Rakyat tidak berdaya
menghadapi premanisme di berbagai sentra ke-
hidupan. Rakyat tidak berani membalas para
preman. Dan terbukti, hanya aparat TNI yang
memiliki keberanian untuk membalas aksi-aksi
para preman. Polisi sebagai pengayom ke-
amanan dan ketertiban masyarakat sepertinya
tidak punya nyali memberantas mereka.

Linda Surachman 
Taman Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
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Tanggal 23 Maret, kota pelajar
Yogyakarta yang biasanya tenang
dan damai, hari itu mendadak son-

tak menjadi sorotan nasional dan bahkan
internasional. Sekitar pukul 01.15  di
Lembaga Pemasyarakatan  Kelas II B Ce-
bongan Sleman Yogyakarta  terjadi pem-
bunuhan atas empat tahanan penghuni LP
tersebut. 

Dalam waktu singkat, KSAD Jenderal
TNI Pramono Edhi Wibowo menandata-
ngani pembentukan tim investigasi yang
diberi nama Tim Sembilan diketuai oleh
Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono. Da-
lam waktu tidak kurang dari satu minggu,
tepatnya 4 April, ketua Tim Investigasi
menyatakan bahwa serangan terhadap LP
Cibongan dilakukan oleh anggota TNI
grup 2 Kopassus Kandang Menjangan
Kartasura, Sukaharjo Surakarta. 

Dari hasil Tim Investigasi TNI dapat
diketahui bahwa: pertama, publik mem-
berikan apresiasi terhadap TNI yang de-
ngan cepat dan tepat serta transparan
mengungkap kasus Cebongan. Informasi
yang disampaikan merupakan langkah
maju dalam mengungkap kasus Cebo-
ngan dan memberikan kesan positif atas
keterbukaan TNI yang menangani masa-
lah yang melanda anggota korpsnya. Ke-
dua, motif penyerangan terhadap empat
orang tahanan yang berada di LP Cebo-
ngan adalah balas dendam atas mening-
galnya anggota Kopassus serka Heru
Santoso korban pembunuhan di Hugo’s
Cafe, Ketiga, Tidak ada perencanaan atas
insiden penyerangan LP Cemongan terse-
but oleh para pelaku.

Peradilam Umum atau Militer?
Setelah terungkap pelaku penyerang-

an di LP Cebongan, kini muncul persoal-
an, apakah sebelas  pelaku yang merupa-
kan anggota Kopassus akan diadili pada
peradilan umum atau peradilan khusus?
Pasal 1 angka 8 UU 48 Tahun 2009 ten-
tang Kekuasaan Kehakiman (merupakan
perubahan dari UU No 4 tahun 2004) di-
nyatakan bahwa pengadilan khusus ada-
lah pengadilan yang mempunyai wewe-

nang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tertentu yang hanya da-
pat dibentuk dalam salah satu lingkungan
badan peradilan yang berada dibawah
Mahkamah Agung yang diatur dalam un-
dang-undang. 

Sebagai realisasi dari ketentuan terse-
but maka keluarlah beberapa undang-un-
dang, misalnya undang-undang tentang
peradilan umum (UU No. 2 Tahun 1986
diperbarui dalam UU No. 8 Tahun 2004
dan terakhir dengan UU No. 49 Tahun
2009) yang memberikan kewenangan un-
tuk memeriksa dan memutus perkara-per-
kara perdata dan perkara pidana. Sedang-
kan peradilan khusus yakni Peradilan Mili-
ter dalam UU No. 31 Tahun 1997 yang di-
berikan kewenangan untuk memeriksa mi-
liter manakala melakukan tindak pidana;
Pengadilan Agama dalam UU No. 7 Tahun
1989 yang diperbarui dengan UU No. 3 ta-
hun 2006 yang diberikan otoritas untuk
memeriksa perkara-perkara yang berkaitan
dengan perceraian dan warisan bagi yang
beragama Islam; dan Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN) yang termaktub dalam UU
No. 5 tahun 1986 dan telah diperbarui de-
ngan UU No.  9 tahun 2004 di mana mem-
punyai otoritas untuk memeriksa dan me-
mutus persengketaan akibat adanya kepu-
tusan  Tata Usaha Negara (TUN).

Mabes TNI mengatakan bahwa kese-
belas pelaku akan diadili di pengadilan
militer karena menurut KUHAP Militer
prajurit TNI yang melakukan perbuatan
pidana diadili oleh Peradilan Militer. Na-
mun  menurut pandangan lain semestinya
pelaku di jerat dengan KUHP bukan
KUHP Militer.

Setelah memperhatikan asal usul serta
akibat dari kasus yang kejadian yang ter-
jadi di LP  Cebongan, dalam pandangan
penulis maka ke sebelas pelaku dapat di-
kenakan beberapa tuduhan, antara lain
pemalsuan, kekerasan dimuka umum,
pembunuhan berencana (terhadap empat
tahanan di dalam lembaga pemasyarakat-
an), dan penganiayaan terhadap petugas
(LP Cebongan). Keempat tuduhan terse-
but dalam konteks KUHP bersesuaian de-
ngan Pasal 380 tentang pemalsuan surat,
Pasal 336 tentang kekerasan di muka u-
mum, Pasal 340 tentang pembunuhan be-
rencana, Pasal 359 tentang penganiayaan
berat, dan Pasal 352 tentang penganiaya-
an ringan. Tindak pidana tersebut jika ter-
bukti di pengadilan, pelakunya dapat di-
ancam dengan hukuman maksimum pida-
na mati jika pembunuhan berencana itu
terbukti dan untuk ancaman tuduhan lain-
nya 2-15 tahun penjara. 

Ketentuan dalam KUHP dalam prak-

tek peradilan umum tersebut tentunya
berbeda dengan ketentuan yang ada da-
lam KUHP Militer yang sebagai hukum
formil yang berlaku dalam Peradilan Mi-
liter, di mana untuk kasus tersebut dalam
KUHP Militer tidak diatur mengenai jerat
pembunuhan atau penganiayaan, dan ha-
nya pidana yang menyangkut kedinasan
militer, khususnya dalam situasi perang.
Perbedaan lain juga nampak menyolok
pada sistem ancaman hukumannya yang
hanya pemecatan dalam KUHP Militer.
Di samping itu perbedaan yang cukup
menonjol adalah sistem beracaranya. Da-
lam peradilan umum setiap proses ber-
acaranya selalu terbuka untuk umum yak-
ni sejak pembukaan sidang, pemeriksaan
saksi, terdakwa, pengajuan alat bukti,
tuntutan , eksepsi, sampai pembacaan pu-
tusan. Tentunya agak berbeda manakala
dalam sistem peradilan militer hampir se-
mua pemeriksaan bersifat tertutup dan
hanya pada pembacaan putusan terbuka
untuk umum.

Melihat adanya perbedaan- perbedaan
dalam sistem penerapan sanksi pidana
yang dianut dalam peradilan umum dan
peradilan militer, ada kesan sanksi pada
peradilan militer pidananya lebih ringan
jika dibandingkan dengan menggunakan
KUHP. Walaupun demikian dalam bebe-
rapa praktek peradilan militer telah per-
nah memutuskan hukuman mati dan pi-
dana penjara bagi pelaku tidak pidana.
Misalnya pada tahun 2005 Pengadilan
Militer Jakarta menjatuhkan vonis hu-
kuman mati bagi Suud Rusli, anggota
Marinir berpangkat kopral dua karena
terbukti membunuh Direktur PT Asaba,
Boedyharto Angsono. Demikian juga pa-
da tahun 2012, Pengadilan Militer Sema-
rang menjatuhkan vonis kepada sersan d-
ua Yusuf Harmawan dengan pidana pen-
jara selama 13 tahun karena terbukti
membunuh kekasihnya yang bernama
Kurnia Laela seorang mahasiswi.

Entah peradilan militer ataukah per-
adilan umum yang akan memeriksa dan
memutus kasus penyerangan LP Cebo-
ngan tersebut, masyarakat sangat merin-
dukan proses tersebut diungkap secara
tuntas dan para pelakunya di berikan
sanksi yang adil secara subtantif, bukan
hanya adil secara prosedural demi pene-
gakan hukum dan realisasi  bahwa setiap
orang (baik itu sipil maupun non-sipil)
bersamaan kedudukannya dalam hukum.
Semoga.
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