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Istilah ‘kriminalisasi’ kembali mencuat sejak dua komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, dijadikan tersangka oleh
Bareskrim Polri [Maret, 2015]. Penetapan tersangka tersebut ditetapkan
tidak lama setelah Budi Gunawan dijadikan tersangka kasus korupsi oleh
KPK. Kasus BW dan AS ini diduga merupakan upaya ‘kriminalisasi’ terhadap KPK karena telah menetapkan BG sebagai calon pesakitan.
Istilah ini memang bukan istilah baru. Istilah ini sendiri pada dasarnya
merupakan terminologi ilmu Kriminologi dan ilmu Hukum Pidana yang
artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang
sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana.
Dalam pengertian ini,proses kriminalisasi dilakukan melalui langkah legislasi dengan mengatur suatu perilaku atau perbuatan tertentu sebagai
tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundangundangan lainnya yang diperbolehkan mengatur ketentuan pidana.
Contoh konkrit kriminalisasi dalam pengertian ini adalah penetapan kejahatan pencucian uang pada tahun 2002. Sebelumnya, perbuatan menerima hasil kejahatan bukanlah sebuah kejahatan.
Namun istilah “kriminalisasi” yang populer di masyarakat memiliki makna
yang berbeda dengan istilah “kriminalisasi” yang ada dalam ilmu kriminologi maupun ilmu hukum pidana tersebut. Jika dalam krimonologi dan
ilmu hukum pidana terminologi “kriminalisasi” merupakan istilah biasa,
maka “kriminalisasi” dalam pengertian populer memiliki makna yang
negatif. Sayangnya, pengertian “kriminalisasi” dalam pengertian populer
ini sendiri sepertinya belum terlalu konkrit. Pencarian definisi ini penting
agar lebih jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan “kriminalisasi”
dalam pengertian populer. Dan bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana,
kriminalisasi harus dilihat lebih mendalam, apakah ini merupakan
permasalahan hukum atau bukan, dan apakah ada solusi terhadap
permasalahan ini.
Sekalipun istilah ini belum ada pengertian yang jelas, namun setidaknya
istilah ini sudah digunakan sekitar awal tahun 2000an.Istilah ini muncul
saat seorang aktivis buruh yang dilaporkan melakukan tindak pidana dan
diproses perkaranya. Tindak pidana yang dilaporkan cukup janggal, mencuri sendal jepit. Pelaporan dan pengusutan pencurian sendal jepit tersebut diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di
serikat buruh yang dipandang menganggu kepentingan pengusaha. Pengusutan perkara pencurian sendal jepit yang nilainya tak seberapa itu
kemudian diistilahkan sebagai “kriminalisasi kasus perburuhan”. Sejak
saat itu istilah “kriminalisasi” sering digunakan.

ARTI “KRIMINALISASI”
Tentu tak ada yang membantah bahwa hukum harus ditegakan.Tiap kejahatan harus
diberikan sanksi, tiap terjadi dugaan tindak pidana harus dapat diusut oleh aparat
penegak hukum, dan oleh karenanya penegak hukum harus diberikan wewenang
yang cukup untuk mampu mengusutnya. Namun, apa yang akan terjadi jika
kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum disalahgunakan untuk kepentingan lain selain untuk menegakan hukum itu sendiri?
“Kriminalisasi” pada dasarnya adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat atas
penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri.
Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak.Ada motif lain di baliknya,
atau ada udang di balik batu, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan
Tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi Tersangka. Sedemikian
terasanya itikad buruk tersebut sehingga penegakan hukum tersebut bukannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun justru kecaman dan perlawanan.

KRIMINALISASI ADALAH:
1. Pengunaan Kewenangan Penegakan Hukum Dengan Tujuan/Itikad Buruk
2. Bentuk Penyalalahgunaan Kewenangan penegak hukum, Pengkhianatan
Terhadap kepercayaan Masayarakat yang Diberikan Kepada Penegak Hukum

KARAKTERISTIK KRIMINALISASI:
“Kriminalisasi” memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
1. Melibatkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik;
2. Menggunakan proses hukum acara pidana oleh aparat penegak Hukum
3. Proses hukum acara pidana dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang
cukup atau “probable cause”, atau bukti yang diada-adakan; dan
4. Dilakukan dengan itikad buruk, atau improper motive atau improper purpose.

MOTIF “KRIMINALISASI”
Secara garis besar motif “Kriminalisasi” pada dasarnya adalah untuk merugikan
korban secara tidak sah atau tidak patut. Motif ini bisa beragam, mulai dari sekedar
merusak reputasi korban, menghalang-halangi korban melakukan aktivitasnya, teror
kepada pihak lain, kepentingan politik, hingga motif ekonomi. Pihak yang memiliki
motif utama tersebuttidaklah harus aparat penegak hukum, namun bisa saja pihak
tersebut adalah pihak lain, seperti pelapor atau orang lain yang menyuruh pihak penegak hukum.
Unsur motif merupakan unsur yang paling penting untuk menentukan apakah ini
“Kriminalisasi” atau bukan. Pihak yang mengklaim bahwa kasusnya adalah “Kriminalisasi” haruslah bisa membuktikan adanya motif yang tidak patut ini dari aparat
penegak hukum (penyidik) ini.

INDIKATOR UNTUK MEMBUKTIKAN “KRIMINALISASI”
Untuk membuktikan adanya motif “kriminalisasi” hal yang paling utama untuk diketahui adalah
latar belakang perkara, khususnya hubungan antara Korban (pihak yang dilaporkan kepada
penegak hukum) dan Pelapor atau pihak lain yang diduga berada dibelakang pelapor, atau
hubungan antara Korban dengan pihak Penegak Hukum itu sendiri. Hal yang perlu ditunjukan
dari latar belakang ini adalah:
1.Apakah ada sengketa/konflik sebelumnya antara Korban dengan Pelapor, atau dengan pihak
penegak hukum, dan
2.Apakah ada keuntungan yang tidak wajar yang akan diterima oleh pihak Pelapor dan atau
penegak hukum tersebut dengan diusutnya pelaporan tersebut.
Selain latar belakang, indikator lain yang dapat digunakan untuk menunjukan dugaan
terjadinya “kriminalisasi” antara lain:
a. Adanya ketidakwajaran proses penanganan perkara, termasuk adanya diskriminasi dalam
penangangan perkara maupun keberpihakan yang berlebihan atau tidak wajar kepada pelapor.
b. Penggunaan pasal-pasal pidana yang berlebihan, atau tidak tepat dengan peristiwa yang
digambarkan, terutama pasal-pasal yang dapat dikenakan penahanan.
c. Penggunaan upaya paksa yang berlebihan, Ada kekerasan dalam proses hukum
d. Adanya kesengajaan untuk tidak mempercepat penanganan perkara atau undue delay,
e. Ketidakwajaran siapa yang menjadi pelapor tindak pidana,
f. Lemahnya bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh penyidik untuk memulai penyidikan
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CONTOH “KRIMINALISASI”

1. “Kriminalisasi” dalam Sengketa Tanah, Lahan Pertanian,

Perkebunan atau Hutan

eta tanah, baik tanah untuk pertanian atau
“Kriminalisasi” diduga kerap terjadi dalam masalah sengk
nya masih terdapat ketidakjelasan tentang
perkebunan, maupun hutan. Dalam kasus seperti ini umum
ut. Para pihak bukannya menyelesaikan
siapa yang sebenarnya memiliki hak atas tanah terseb
kepada Kepolisian dengan berbagai sangsengeketa tersebut secara perdata namun melaporkannya
kaan, mulai dari penyerobotan tanah hingga pemalsuan surat.
dapat dianggap terjadi jika pihak kepolisian
Dalam kasus terkait sengketa tanah ini, “Krimininalisasi”
mengetahui bahwa hak kepemilikan atas
menetapkan pihak Terlapor sebagai tersangka sementara
dipersengketakan.
tanah/ lahan tersebut pada dasarnya belum jelas dan masih
2. “Kriminalisasi” dalam Sengketa Perdata

perjanjian perdata. Dalam kasus seperti ini
“Kriminalisasi” diduga juga kerap terjadi dalam sengketa
a bahwa pihak lawannya melakukan wansalah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian yang meras
dan atau penggelapan. Memang tak jarang
prestasi melaporkan ke kepolisian dengan alasan penipuan
n suatu penyidikan dalam kasus seperti ini
penipuan dilakukan dengan berkedok pada perjanjian. Kapa
akan hukum atas dugaan penipuan memang
dapat dikatakan sebagai “kriminalisasi” atau murni peneg
dapat digunakan, antara lain:
harus dilihat kasus-per kasus. Namun, beberapa indikator
yang disembunyikan pihak Terlapor kepada
a. Apakah ada informasi-informasi penting dalam perjanjian
sebelumnya diketahui oleh Pelapor maka
Pelapor sebelumnya, yang mana jika informasi tersebut
misalnya identitas diri, tujuan perjanjian dll;
Pelapor tidak akan melakukan perjanjian dengan Terpalor.
cukup baik sebelumnya, dan telah memiliki
b. Apakah antara Pelapor dan Terlapor telah mengenal
riwayat perjanjian sebelumnya;
menetapkan Terlapor sebagai tersangka,
c. Apakah ada ancaman dari pihak penyidik/kepolisian akan
nuhi tuntutan Pelapor;
dan atau ancaman akan dilakukan penahanan jika tidak meme

3. “Kriminalisasi” dalam Sengketa Perburuhan
alami “Kriminalisasi”. Tujuan “kriminalisasi”
Buruh merupakan salah satu kelompok yang rentan meng
alasan bagi pihak Majikan untuk mem-PHKterhadap buruh bisa beraneka ragam, mulai dari agar ada
a perjuangan hak-hak buruh yang sedang
an buruh tersebut, hingga untuk melemahkan upaya-upay
dilakukan oleh para Buruh.

MODUS “KRIMINALISASI”
Seringkali dalam penanganan perkara pidana yang berujung pada kriminalisasi diiringi dengan tidak
terpenuhinya hukum acara pidana yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum acara
pidana yang dilanggar disini merupakan hak-hak dasar dari seorang tersangka atau terdakwa namun
kerap kali diabaikan oleh oknum aparat penegak hukum. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
Bantuan Hukum yang tidak memadai, setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum. Namun dalam kasus “kriminalisasi”, bantuan hukum tersebut seringkali
ditunjuk secara sepihak oleh oknum aparat penegak hukum untuk sekedar formalitas, atau ditunda
pemberiannya. Bahkan dalam beberapa kasus bantuan hukum sama sekali tidak diberikan oleh
aparat penegak hukum.
Tidak ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), SPDP merupakan surat perintah yang
harus dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk menandakan dimulainya penyidikan.
Tujuan dari pemberian SPDP ini agar Penuntut Umum dapat memantau jalannya perkara yang
tengah ditangani oleh penyidik. Dalam kasus kriminalisasi SPDP memang sengaja tidak diberikan
oleh penyidik kepada penuntut umum agar perkara yang sedang ditanganinya tidak dapat di pantau
oleh penuntut umum. Sehingga, penyidik dapat melakukan semacam “negosiasi” kepada tersangka
terkait tindak pidana yang disangkakan tanpa campur tangan penuntut umum. Jika tenyata tersangka
menolak untuk “bernegosiasi” barulah SPDP tersebut diberikan kepada penuntut umum bersamaan
dengan permohonan perpanjangan penahanan. Mengingat untuk perpanjangan penahanan dalam
tingkat penyidikan harus dengan persetujuan penuntut umum.
Tidak ada/penundaan surat penangkapan dan penahanan, dalam KUHAP memang mengatur
bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan kepada tersangka setelah dilakukannya penangkapan dan penahanan. Namun, hal tersebut hanya berlaku terhadap tindak pidana
yang dilakukan dalam hal tertangkap tangan. Pada kasus yang dikriminalisasi, surat perintah penangkapan dan penahanan seringkali diberikan belakangan atau tidak sama sekali, padahal tersangka
yang mengalami penangkapan atau penahanan tidak dalam keadaan tertangkap tangan.
Pelapor tidak jelas, dalam tindak pidana tertentu mensyaratkan adanya laporan dari korban tindak
pidana tersebut, misalnya tindak pidana pencemaran nama baik (delik aduan). Laporan tersebut
seringkali digunakan oleh oknum penegak hukum untuk mengkriminalisasi seseorang, dan tak jarang
pula laporan tersebut tidak diketahui siapa yang melaporkannya.
Pasal yang disangkakan tidak jelas/dipaksakan, dalam kasus kriminalisasi pasal yang dikenakan
sebagai dasar tindak pidana yang disangkakan kerap kali dipaksakan. Padahal, jika dilihat dalam
sudut pandang akademisi hukum pasal yang disangkakan tidak ada hubungannya dengan perbuatan
korban kriminalisasi
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak diberikan, setiap hak seorang tersangka adalah untuk
mendapatkan salinan atas BAP yang dilakukan atasnya. Dengan tidak diberikannya BAP tersebut
praktis orang yang dilakukan BAP tidak dapat menguji apakah keterangan yang diberikan benarbenar sama dengan yang tertulis dalam BAP. Hal yang demikian tentu merupakan peluang bagi
oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa, mengubah, mengurangi, atau menambah-nambah
keterangan yang diberikan pada saat BAP dibuat.
Rekayasa rekonstruksi kasus, rekonsruksi kasus merupakan satu dari alat bukti yang sering digunakan untuk pembuktian dalam persidangan. Dengan adanya rekonstruksi kasus diharapkan hakim
dapat melihat langsung bagaimana sebuah tindak pidana terjadi. Dalam kasus yang dikriminalisasi,
seringkali rekonstruksi kasus di rekayasa dengan menambahkan atau menambahkan adegan yang
sebenarnya tidak ada dalam kejadian sebenarnya sehingga seolah-olah memang telah terjadi tindak
pidana.
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AKIBAT KRIMINALISASI
Kerugian akibat dari “kriminalisasi” dapat ditinjau dari berbagai sisi, baik itu bagi
individu, golongan, kelompok, organisasi, institusi negara, dan kerugian bagi
Hukum Pidana itu sendiri. Dalam sudut pandang sebagai individu, kerugian
yang ditimbulkan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar di mata hukum. Jika
seseorang dikriminalisasi atas sebuah tindak pidana dengan serta merta haknya sebagai warga negara akan hilang sebagian, misalnya hak kebebasan jika
dilakukan penahanan, hak untuk mencari pekerjaan, hak untuk menduduki
posisi di pemerintahan jika dijadikan tersangka, hak untuk bepergian ke luar
negeri jika dikenakan cekal kepadanya, dan yang pasti untuk merasakan kebebasan akan hilang. Bagi individu tertentu, penetapan tersangka dapat
berdampak langsung pada jabatan/kedudukan yang dimilikinya. Misalnya,
dalam kasus BW, yang menjabat sebagai komisioner KPK yang mensyaratkan
bahwa jabatan/kedudukannya dapat dicopot bilamana ditetapkan sebagai
tersangka.
Dalam berorganisasi dan berkelompok juga memiliki dampak yang serupa.
Berkaca pada kasus Hamdani (sendal jepit) dimana kriminalisasi dilakukan
untuk meredam aktifitas Hamdani yang seringkali melakukan advokasi kepada
perusahaan untuk pemenuhan rekan-rekannya sesama buruh. Akibat dikriminalisasinya Hamdani, secara tidak langsung akan memadamkan perjuangan
buruh-buruh yang lain untuk menuntut hak-hak mereka. Dalam kasus ini kriminalisasi difungsikan sebagai alat untuk memberikan efek teror kepada sebuah
organisasi/kelompok sehingga fungsi dan tujuan dari organisasi/kelompok
tersebut tidak dapat berjalan lagi.
Tidak sampai disana, institusi negara-pun juga dapat menjadi korban dari
kriminalisasi. Sebut saja KPK yang merupakan jelas-jelas contoh nyata dari
dilakukannya kriminaliasasi. Dengan ditetapkannya beberapa komisioner KPK
menjadi tersangka, secara tidak langsung melumpuhkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Mengacu kepada hak-hak dasar warga negara nasional, kriminalisasi juga
memiliki dampak yang cukup serius. Sebab jika kriminalisasi oleh aparat merajalela, hak warga negara atas kepastian hukum menjadi tidak dapat terpenuhi.
Dengan kata lain, setiap orang sewaktu-waktu dapat menjadi tersangka jika
berbenturan kepentingan dengan aparat atau orang-orang yang dekat dengan
aparat.

Untuk memulihkan ketertiban (social order) dan memberikan rasa aman kepada
masyarakat, sekaligus untuk menjaga perilaku masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan jahat yang dapat menimbulkan keresahan dan mengancam ketertiban.
Sejatinya, tujuan adanya hukum di masyakarat adalah untuk menciptakan
ketertiban sosial dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
Prakti “kriminalisasi” yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru akan
menciptakan ketidakpercayaan masyarakat yang dapat berujung pada
hilangnya rasa aman di masyarakat.
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