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3NASIONAL

Maria Ulfah Anshor

Di mana hak 
untuk keadilan 
merupakan hak 
konstitusional 

yang dijamin oleh 
Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945

KUHP BELUM LINDUNGI WANITA
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Kitab Undang-
Undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
belum memberikan 
perlindungan 
kepada perempuan 
korban kekerasan 
seksual.

Jakarta, HanTer - Ko-
misioner Komnas Perem-
puan Maria Ulfah Anshor 
menyampikan hal itu terkait 
Rancangan Undang-Un-
dang Penghapusan Kekera-
san Seksual (RUU PKS), 
yang hingga saat ini belum 
mendapat persetujuan DPR.

“Perumusannya tidak 
mampu memberikan per-
lindungan pada perempuan 
korban kekerasan seksual,” 
kata Maria Ulfah ketika 
dihubungi oleh ANTARA 
dari Jakarta, kemarin.

Menurut Maria, KUHP 
hanya mengenali istilah 
perkosaan, pencabulan, dan 
persetubuhan. Sedangkan, 
mengacu pada pengaduan 
korban kekerasan seksual 
kepada Komnas Perem-
puan, terdapat berbagai 
kekerasan seksual yang me-
nurut Maria belum diatur 
di dalam KUHP dan kini 
menjadi isu di Indonesia.

“Pemaksaan perkawi-
nan, eksploitasi seksual, 
pemaksaan sterilisasi, pe-
maksaan pelacuran, perbu-
dakan seksual, dan penyik-
saan seksual merupakan 
bentuk-bentuk kekerasan 
seksual yang belum dikenali 
oleh sistem hukum Indone-
sia,” ujar Komisioner Komisi 
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Nasional (Komnas) Perem-
puan.

Dampak yang diakibat-
kan oleh ketidakmampuan 
KUHP dalam melindungi 
korban kekerasan seksu-
al, menurut Maria, ada-
lah sulitnya korban untuk 

mendapatkan akses untuk 
menuntut keadilan.

“Di mana hak untuk 
keadilan merupakan hak 
konstitusional yang dijamin 
oleh Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Ma-

ria, Rancangan Undang-Un-
dang Penghapusan Kekera-
san Seksual (RUU PKS) 
sebagai bentuk komitmen 
pemerintah dalam melin-
dungi hak-hak konstitusio-
nal yang dimiliki oleh kor-
ban-korban kekerasan sek-

sual perlu segera disahkan.
Sebelumnya, RUU PKS 

telah diajukan oleh Komnas 
Perempuan sejak tahun 2012 
dan masih belum mempe-
roleh persetujuan untuk 
disahkan oleh DPR. Hal ini 
diakibatkan oleh beberapa 
substansi yang membutuh-
kan peninjauan kembali.

“Jika RUU PKS tidak 
segera disahkan, ini bisa 
menjadi indikator bahwa 
negara telah membiarkan 
kekerasan seksual untuk 
terjadi,” tutur Maria.

Maria juga berpendapat 
bahwa penundaan penge-
sahan RUU PKS merupa-
kan bentuk pembatasan 
akses menuju keadilan bagi 
korban, serta tidak adanya 
perlindungan dan keama-
nan terhadap perempuan, 
anak perempuan, maupun 
perempuan penyandang 
disabilitas.

Puluhan ribu korban 
kekerasan seksual menanti 
akses terhadap keadilan,” 
ujarnya. 

 Zamzam

Jakarta, HanTer - Sery. J. 
Laipeny, SH, kuasa hukum 
Eva Etwiory Dkk, permo-
honan Peninjauan Kembali 
(PK) Perkara Perdata No. 5/
Pdt.G/2017/PN. Sml, memin-
ta Hakim Agung pada Mahka-
mah Agung (MA) RI untuk 
menerima seluruh permo-
honannya. Pemohon PK atas 
nama Eva Etwiory dan Trency 
Kilay juga meminta agar ha-
kim MA menolak seluruh isi 
surat Kontra Memori PK para 
termohon peninjauan kem-
bali (PK) Paulus A. Laipeny 
Dkk.“Kami meminta Hakim 
Agung membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi Ambon 
Nomor : 15/PDT/2018/PT 
AMB tanggal 04 Juni 2018 
jo Putusan Perkara Kasasi 
Mahkamah Agung Nomor : 
615 K/PDT/2019. tanggal 10 
April 2019,” ujar Sery. J. Lai-
peny, SH di Jakarta, Minggu 
(25/7/2021).

Sery menilai, hakim khi-
laf dan keliru atas Putusan 
Pengadilan Tinggi PT) Ma-
luku, yaitu majelis hakim 
Pengadilan Tinggi Maluku di 
Ambon karena tidak lengkap 
mengutip seluruh isi bunyi 
kalimat dari kaidah hukum 
putusan yurisprudensi MA 
Nomor : 1149 K/SIP/1975 
tanggal 17 April 1979 dan 
Putusan MA Nomor : 1559 K/
Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 

1984 sehingga telah men-
gabulkan eksepsi gugatan 
kabur (obscuur libel) dalam 
perkara tanah sengketa yang 
terjadi pada kliennya.

Padahal sesuai literatur 
dari buku Kompilasi Kaidah 
Hukum Putusan Mahkamah 
Agung Hukum Acara Perdata 
Masa Setengah Abad, karya 
M. Ali Boediarto, SH, dan 
juga telah mendapat sam-
butan Ketua Muda Bidang 
Hukum Perdata Mahkamah 
Agung RI. H. Harifi n A. Tum-
pa, Sh,MH, bahwa tidak seca-
ra tegas dalam Yurisprudensi 
MA Nomor : 1149 K/SIP/1975 
tanggal 17 April 1979 dan 
Putusan MA Nomor : 1559 K/
Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 
1984, menyatakan bahwa 
apabila tanah sengketa belum 
bersertifi kat mutlak diharus-
kan penyebutan luas tanah 
dan atau surat gugatan yang 
tidak menyebutkan yang jelas 
luas tanah sengketa berakibat 
gugatan kabur dan tidak da-
pat diterima.

Fundamentum petandi 
surat gugatan juga disebut-
kan dengan jelas batas batas 
tanah yang disengketakan.
Bilamana batas - batas tanah 
sengketa tidak disebutkan 
dalam surat gugatan ter-
sebut, maka hakim harus 
menyatakan gugatan terse-
but tidak dapat di terima. 

Selanjutnya subjek, objek 
dan alasan hukum dalam 
perkara yang dimohonkan 
PK berbeda degan perkara 
Perdata No.14/Pdt.G/2002/
PN. Tl. dan perkara No. 2/
Pdt.G/2015/PN.Sml.

Adapun bukti baru (no-
vum)  yang diajukan oleh para 
pemohan PK Eva Etwiory 
Dkk yaitu, pertama bukti 
yang menggungkap adanya 
kebohongan atau tipu mus-
lihat yang dilakukan Pau-
lus A.Laipeny Dkk dengan 
mengajukan bukti saksi dan 
bukti surat yang tidak benar 
atau merekayasa bahwa yang 
membangun rumah pusaka 
marga Laipeny Romkoda 
adalah Johan Laipeny alias 
Johan Weheb maupun Johan 
Laipeny alias Johan We-
heb  adalah anak sah dalam 
persidangan di Pengadilan 
Negeri Tual cq Majelis Ha-
kim atas Putusan Pengadilan 
Negeri Tual Nomor : 14/
PDT.G/2002/PNTL, tertan-
ggal 4 Januari 2003.

“Dengan cara itulah me-
reka menguasai dan me-
rampas tanah hak adat da-
tuk moyang marga Laipeny 
Romkoda yang bernama 
Tata Laipeny,” jelasnya.

Sery mengungkapkan, 
Tata Laipeny merupakan da-
tuk moyang para pemohon 
PK, Eva Etwiory Dkk dan 

fakta kebohongan mereka itu 
terbukti jelas melalui bukti 
baru PK yang diajukan oleh 
Eva Etwiory Dkk di MA se-
karang ini, antara lain bukti 
surat pernyataan Nikodemus 
Mosse dan Derek Bonara 
tanggal 14 Nopember 1989. 

Mereka sebagai tukang yang 
dibayar oleh  Petrus Laipeny 
selaku ketua marga Laipeny 
Romkoda dari para pemohon 
PK  untuk membangun rumah 
tua marga Laipeny Romkoda 
bersama Petrus Laipeny.

 Safari

MA Diminta Batalkan Putusan PT Ambon Terkait Sengketa Tanah

Jakarta, HanTer - Men-
teri Koordinator bidang 
Politik, Hukum dan Kea-
manan (Menkopolhukam) 
Mahfud MD mengingatkan 
pandemi COVID-19 meru-
pakan musuh bersama.

Mahfud MD dalam si-
laturahmi virtual se Jawa 
Barat, di Jakarta, Minggu 
(25/7/2021), mengatakan 
kekayaan dan jabatan pun 
saat ini, bahkan tidak ada 
gunanya, jika ada yang 
terpapar COVID-19. “Pim-
pinan RS sendiri ada yang 
meninggal 3 hari yang lalu, 
karena di rumah sakitnya 
sendiri dia tidak kebagian 
oksigen tidak kebagian ka-
mar, sehingga juga ikut 
antre, jadinya meninggal. 
Jadi kebersamaan kita itu 
menjadi penting (dalam 
melawan COVID-19),” kata 
Mahfud MD.

O l e h  k a r e n a  i t u , 
Mahfud mengajak seluruh 
elemen untuk menggalang 
kebersamaan supaya bisa 
menghadapi dan melawan 
pandemi COVID-19.

“COVID-19 musuh 
bersama, tidak ada partai 
politiknya, jadi partai po-
litik apa pun ya musuhnya 
COVID-19, oleh sebab itu 
orang tua orang muda, ula-
ma bukan ulama, profesor 
bukan profesor, pejabat 
bukan pejabat, musuhnya, 
COVID-19,” katanya.

M e n k o p o l h u k a m 

Mahfud juga mengajak 
seluruh elemen untuk ikut 
terlibat membangun kete-
nangan di tengah masya-
rakat, sehingga masyara-
kat bisa melewati kondisi 
pandemi ini tanpa penuh 
ketakutan atau kecemasan.

“Mari bangun kete-
nangan masyarakat, jan-
gan ditakut-takuti, ini ada 
vaksinnya, ada obat dan 
caranya untuk menghadapi 
sehingga kita tenang oleh 
hal-hal semacam itu,” kata 
Mahfud.

Dia mengatakan kete-
nangan merupakan salah 
satu upaya mencapai ke-
sembuhan dan juga selamat 
dari pandemi COVID-19. 
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Mahfud: COVID-19 
Musuh Bersama

Jakarta, HanTer - Pihak 
kepolisian memberi vaksin 
COVID-19 terhadap enam 
remaja yang ditangkap pe-
tugas karena diduga hen-
dak menonton aksi unjuk 
rasa terkait Pemberlaku-
an Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM).

Kepala Bidang Humas 
Polda Metro Jaya Kombes 
Pol Yusri Yunus menga-
takan enam remaja ter-
sebut ditangkap di kawa-
san Monumen Nasional 
(Monas) Jakarta Pusat. 
“Kita patroli bersama, kita 
lihat orang kerumunan 
terus kita tanya tidak bisa 
jawab kita bawa dulu. Kita 
edukasi saja habis itu kita 
pulangkan,” kata Yusri saat 
dikonfirmasi di Jakarta, 
kemarin.

Yusri menjelaskan 
enam remaja tersebut 
awalnya dibawa anggota 
Polres Metro Jakarta Pusat 
untuk didata dan diberi-
kan diedukasi mengenai 
kebijakan Pemberlaku-
an Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat saat pandemi 
COVID-19.

Saat dilakukan pen-
dataan diketahui bahwa 
enam remaja tersebut 
belum mendapatkan vak-
sin. Polisi juga melakukan 
tes usap COVID-19 kepada 
pemuda remaja tersebut 

sebelum diberikan vaksin 
COVID-19. “Kita periksa 
mereka swab, negatif, dan 
kita lakukan vaksin karena 
mengaku belum divaksin. 
Sudah dipulangkan seka-
rang,” ujar Yusri.

Diketahui di media 
sosial beredar poster be-
risi ajakan long march 
dari Glodok-Istana Negara 
untuk memprotes PPKM 
pada Sabtu ini.

Sebelumnya, pihak 
Polda Metro Jaya men-
gimbau masyarakat tidak 
turun ke jalan dan men-
ggelar unjuk rasa untuk 
menyampaikan aspirasi 
dan pendapatnya terkait 
PPKM.

Polda Metro mema-
hami bahwa masyarakat 
sangat mengharapkan 
relaksasi kebijakan PPKM, 
namun jika masyarakat 
terus melanggar protokol 
kesehatan, seperti mem-
buat kerumunan, yang 
akan berpotensi memicu 
lonjakan angka positif CO-
VID-19, maka sulit bagi 
pemerintah untuk melaku-
kan relaksasi PPKM.

“Bagaimana kita bisa 
relaksasi, kalau ada kegia-
tan kerumunan seperti ini 
lagi. Kasihan rumah sakit, 
kuburan, sudah penuh,” 
ujarnya. 
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Enam Remaja Diberi 
Vaksin COVID-19
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