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Hakim di Luar Hukum 

K asus pemerkosaan keluarga Acan belum cukup 
kita cerna dan kita endapkan. Kita dientak berita 
pemerkosaan lain di Bekasi pada akhir Januari 

1996 yang baru ini. Betapapun menyakitkan, kasus yang 
terdahulu sebaiknya kita simak dengan bijak. 

Kasus pemerkosaan keluarga Acan terbilang berat, 
bukan saja ditilik dari kekejaman pelaku dan derita kor
bannya. Kasus yang sarna berbobot sejarah bila ditilik 
dari reaksi khalayak umum terhadapnya. Reaksi massa 
ini pada gilirannya telah ikut mmbentuk rangkaian peris
tiwa pasca-kejahatan yang pantas direnungkan. 

media massa itu kemudian diliput dan disajikan kembali 
kepada massa. Bukannya media massa itu cuma meng
ada-ada. Tetapi jelas media massa bukan pihak yang pasif 
menunggu kejadian dan baru kemudian memberitakan 
sesuatu kepada massa. 

Dengan itikad luhur, media massa berpel'an luar biasa 
dalam rangkaian peristiwa pasca-kejahatan itu. Berbagai 
radio swasta di Ibu Kota mengumandangkan jerit histe
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Sejumlah persoalan serius bangkit dari situ, baik yang 
teoretis maupun yang praktis. Massa dan media massa 
terbukti dapat menjacli kekuatan penekan yang clahsyat 
terhadap aparat negara yang bertanggung jawab mene
gakkan keadilan. Persoalan teoretisnya, clikotomi 
negara-versus-masyarakat yang menjacli favorit para sar
jana clan aktivis kita menjacli bopeng. Anggapan bahwa 
negara berkuasa penuh atas masyarakat perlu clipikir 
ulang. 

ria para pendengarnya. Lagu-Iagu sendu mempertajam sentuhan 
emosi publik. Hampir. semua penerbitan terbesar di negeri ini 
menampilkan kasus pemerkosaan keluarga Acan lebih dari sehari di 
halaman depan. 

Yang diliput oleh pel'S bukan hanya kejadian kriminal itu sendiri. 
Bukan cum a amarah dan ratap tangis masyarakat. Pers meliputi 
bagaimana radio swasta mengudarakan acara tentang kasus serupa. 
Liputan pers tentang ratapan massa membangkitkan ratapan lebih 
baru lagi dari massa yang membacanya. Kasus kriminalitas asalnya 
sendiri semakin kecil di tengah gelombang laporan. 

lbarat banjir Jakarta yang tak terbendung, amarah mass a meledak
ledak. Mungkin ini peletup berbagai kasus lain yang sudah tertimbun. 
Lewat berbagai saluran komunikasi massa mereka menggugat polisi 
agar segera menangkap dan menghukum berat pelaku kejahatan di 
rumah Acan. Amarah massa yang sedikit-banyak dibentuk oleh liputan 

Persoalan konkretnya, dalam jumlah yang dahsyat massa berhasil 
menggugat dengan nada intimidasi. Polisi dituntut agar secepatnya 
menangkap pelaku kejahatan. Pengadilan clituntut menghukumnya 
berat. Namun, bagaimana massa yang abstrak itu dapat memantau 
dan menguji bahwa yang bakal ditangkap polisi sebagai tersangka 
aclalah sama dengan pelaku kejahatan itu sendiri? 

Bagaimana massa yang abstrak dapat menghinclarkan terjadinya 
salah tangkap atau penyiksaan dalam pemeriksaan? Bagaimana mas
sa dapat membantu tegaknya asas praduga tak bersalah di pengadil
an semen tara mendesak tegaknya keadilan? Bagaimana media mas
sa dapat menjadi "mediator" yang tidak pasif sesudah massa berhasil 
diberclayakan dalam kehidupan hukum dan keadilan sosial? 

Tanpa jawaban yang memaclai untuk semua pertanyaan itu, riuh-ren
dah amukan massa dan liputan media massa hanya memaksa polisi 
asal bertindak. Bila polisi bekerja hati-hati namun tidak segera 
menangkap tersangka, risikonya bisa berat. Mungkin polisi dicerca, 
clicurigai, bahkan dikecam. Sejauh mana polisi dapat disalahkan bila 
mereka asal tangkap tetapi massa menjadi puas? Stabilitas kembali 
terbina. 

Massa dan media massa kaclang-kadang bisa bertindak lebih agre
sif ketimbang aparat negara yang konon dianggap mahakuasa, ter
masuk aparat militernya. lni mudah diamati dalam kasus yang diberi 
stempel SARA. Belakangan juga tampak dalam ribut kasus OTB. Tiga 
dosen yang tak bersalah di Jawa Tengah telah menderita berkepan
jangan sebagai korban penghakiman sebuah majalah berita Jakarta 
dan birokrat universitas loka!. 

Di sini, politik beriangsung seru, tapi tidak di lembaga-lembaga yang 
resmi disebut politik. Bukan di partai politik, sidang pariemen, atau 
pemilihan umum. Tak aneh bila seorang Gus Dur bisa lebih menon
jol di dunia politik ketimbang kebanyakan tokoh partai politik. Di 
negeri ini ada undang-undang dan pengadilan. Namun, hukum di 
Indonesia berlangsung di luarnya. 

Banyak sarjana kesasar karena salah didik. Dilihat dari ilmu orang 
sekolahan, pers Indonesia memang pucat dan membosankan. Hukum 
kita penuh tragedi, ketidaknalaran, dan korupsi. Bukannya tuduhan 
itu serba keliru dan periu disangka!. Soalnya, kalau hanya berhenti di 
situ, kita luput melihat Indonesia yang lain. Soalnya, ada yang jauh 
lebih penting, seru, menarik, atau mengerikan dalam dinamika 
hukum, pers, ekonomi, atau politik Indonesia. Semuanya di luar yang 
resmi. :J 
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