
 

 

 



 

i 

 

Yosua Octavian | Januari 2020 

© 2020 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 

Pendokumentasian: Dinda  

Penyunting: Ricky Gunawan 

Desain Sampul: Tengku Muhammad Raka Fathurrahman  

 

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Tebet Timur Dalam VI 

E No. 3, Tebet Jakarta Selatan, 12820 Indonesia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

DAFTAR ISI 

 

Pendahuluan .................................................................................................... 1 

Metode Pemantauan dan Pencatatan …………………………………………………  

A. Metode Pemantauan dan Pencatatan Data …………………………….. 5 

B. Batasan Penelitian …………………………………………………………………… 7 

Analisis Data …………………………………………………………………………………….. 

A. Identitas ODP ………………………………………………………………………… 11 

B. Status ODP Sebagai Terduga Pelaku Tindak Pidana dan Korban 

Tindak Pidana …………………………………………………………………………….. 17 

C. Alasan Kekerasan Yang Beralasan ………………………………………….. 25 

D. Penyelesaian Korban ……………………………………………………………… 34 

Penutup …………………………………………………………………………………………….. 

A. Kesimpulan …………………………………………………………………………….. 37 

  

 

 

 

 



 

iv 

 



 

 
Disabilitas Psikososial dalam Sengkarut Hukum HAM | 1  

 

PENDAHULUAN 

Meski Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 

Tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) telah empat tahun berlalu, 

perbuatan stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan Disabilitas 

Psikososial (ODP) masih terus terjadi. Selain stigma dan diskriminasi, 

ODP pun kerap mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi 

manusia. Meski pemerintah telah melarang pemasungan sejak 1977, 

namun masih ada 18.000 orang dipasung karena penyakitnya dianggap 

sebagai kutukan atau kerasukan setan.i 

Sebetulnya perbuatan stigma dan diskriminasi terhadap ODP bisa 

berkurang dengan narasi bahwa setiap orang memiliki kemungkinan 

untuk mengalami gangguan psikososial. Alasannya adalah karena setiap 

orang sulit menghindari atau rentan terpapar stres dan tekanan hidup. 

Oleh karena itu, penting agar layanan kesehatan jiwa tersedia dan dapat 

diakses oleh masyarakat. Tetapi dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa, 

Indonesia sendiri hanya memiliki 600-800 psikiater. Hal ini menunjukkan 

bahwa satu orang psikiater harus menangani 300.000 hingga 400.000 

ODP. Itu pun sebaran geografisnya timpang. Sebanyak 70% dari seluruh 

psikiater berada di Jawa dan 40% dari jumlah itu bekerja di Jakarta.ii 

Sementara, standar World Health Organisation (WHO) untuk tenaga 

psikolog dan psikiater dengan jumlah penduduk mensyaratkan rasio 1 

(satu) per 30 (tiga puluh) orang.iii  

Di samping itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia 

baru memiliki 48 (empat puluh delapan) rumah sakit jiwa, 50%-nya pun 

hanya berlokasi di 4 (empat) provinsi. Data lainnya, menunjukkan hanya 

30% dari 9.000 puskemas di seluruh Indonesia yang memiliki program 
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layanan kesehatan jiwa. Selain itu, hanya ada 249 (dua ratus empat puluh 

sembilan) dari total 445 (empat ratus empat puluh lima) rumah sakit 

umum di Indonesia yang bisa melayani segala macam perawatan 

kesehatan jiwa.iv Ditambah ada delapan provinsi di Indonesia yang 

belum melayani pasien gangguan psikososial.v Padahal, data Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dikombinasi dengan data rutin 

dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menunjukkan gejala depresi 

dan kecemasan sudah diidap orang Indonesia sejak usia 15 tahun. 

Persentase depresi mencapai 6 (enam) persen atau sekitar 14 (empat 

belas) juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan psikososial berat, 

seperti skizophrenia sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk atau sekitar 

400.000 orang.vi 

Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang terbilang langka tersebut juga 

disertai oleh pelanggaran hak-hak dasar para penyandang disabilitas 

psikososial dan sangat berperan memicu kekerasan terhadap para 

penyandang gangguan kejiwaan dan disabilitas.vii Misalnya, 

menempatkan pasien perempuan dan lelaki di bangsal yang berdekatan 

dan membuat perempuan tidak memiliki opsi melarikan diri ketika 

dilecehkan; adanya petugas laki-laki yang menginspeksi pasien 

perempuan kapan saja; dan penyuntikkan alat kontrasepsi tanpa 

persetujuan klien. Tindak kekerasan di lembaga pelayanan kesehatan 

jiwa juga diperparah dengan pembatasan fisik atau yang lebih dikenal 

dengan pemasungan. Hal ini dilakukan di beberapa lembaga 

pengobatan alternatif maupun dilakukan oleh keluarga dari ODP.viii 

Selain permasalahan pelayanan dan pemenuhan kesehatan, 

permasalahan pelanggaran hak juga ternyata masih berada di angka 

yang tinggi. Hak atas kebebasan semestinya dapat diperoleh oleh setiap 
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orang tanpa terkecuali, baik itu kebebasan berpikir, berpendapat, 

berekspresi, maupun kesehatan. Instrumen perlindungan hak asasi 

manusia pada OPD sejatinya telah tersebar dalam beberapa pasal.ix 

Misalnya, dalam Pasal 28 G ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945), serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) telah menjelaskan 

bahwa setiap orang memiliki hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan 

yang merendahkan derajat martabat manusia dan tidak ada 

pengurangan terkait hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut. 

Instrumen terkait perlindungan hak ODP lebih signifikan lagi terdapat 

dalam Pasal 42 UU HAM. Di mana dalam pasal tersebut menggolongkan 

ODP berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan 

bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang 

layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa 

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Berangkat dari uraian tersebut di atas, LBH Masyarakat (LBHM) ingin 

melanjutkan pemantauan stigma dan diskriminasi terhadap ODP ketika 

berhadapan dengan hukum, berdasarkan penelusuran media. Hal ini 

dilakukan untuk memperkaya pemahaman dan pengayaan terkait isu 

tersebut. Yang pada akhirnya dapat bermanfaat untuk merumuskan 

kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan tetap berpijak pada 

norma-norma HAM.  
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METODE DOKUMENTASI 

Data yang kami sasar untuk pembuatan laporan ini adalah berita-berita 

dalam jaringan (daring - online) yang diproduksi oleh media nasional 

dan lokal yang terbit sepanjang tahun 2018. Berita-berita yang 

disebarkan dengan memanfaatkan jaringan internet ini memiliki 

kelebihan di antaranya: beragam, tersebar, dan aktual. Kelebihan-

kelebihan ini kami manfaatkan untuk memberikan pemetaan tentang 

kasus-kasus ODP. 

Data yang lebih komprehensif tentu bisa dicari dengan mengakses dari 

laporan pengaduan lembaga HAM, laporan kasus polisi, Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial (Dinsos) dan Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes). Namun karena tidak adanya sistem pelaporan 

yang baik, maka akan sulit untuk memastikan tidak ada data ganda antar 

lembaga. Adapun kriteria berita yang kami kumpulkan adalah: (1) 

menceritakan kekerasan terhadap ODP (korban) atau tindak pidana yang 

diduga dilakukan ODP (pelaku); (2) terjadi selama tahun 2018; (3) terjadi 

di Indonesia; (4) jenis gangguan jiwa yang dialami ODP; dan (5) tindak 

lanjut penanganan ODP. 

Pemantauan kami lakukan dengan memasukkan beberapa kata kunci 

tertentu di mesin pencari news.google.com. Adapun kata kunci yang 

kami masukan seperti: “gangguan jiwa”, “gangguan psikososial”, 
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“penyandang disabilitas psikososial/mental”, “skizofrenia”, “skizophrenia”, 

“bipolar”, “gangguan mental”, “disabilitas mental”. Kami juga 

menggunakan kata kunci yang mengandung konotasi negatif seperti 

“gila”, “stres”, atau “tidak waras” mengingat masih kuatnya stigma 

masyarakat dan media terhadap ODP. 

Pada akhirnya kami berhasil menemukan 172 berita yang sesuai dengan 

kriteria yang telah kami tetapkan. Berikut adalah rangkuman media 

tempat kami mengambil data-data tersebut: 

Daftar Media 

No. Nama Media Jumlah No. Nama Media Jumlah 

1 balipost.com 7 36 solopos.com 2 

2 bengkuluekspress.com 1 37 solotrust.com 1 

3 beritajatim.com 1 38 sripoku.com 2 

4 cnnindonesia.com 2 39 suara.com 3 

5 detik.com 17 40 suaramerdeka.com 1 

6 detik.news 3 41 suarantb.com 1 

7 fajar.co.id 1 42 sukabumiupdate.com 2 

8 faktualnews.co 2 43 surya.co.id 3 

9 idntimes.com 1 44 suryamalang.com 3 

10 inews.id 2 45 tabloidjubi.com 1 

11 jawapos.com 3 46 tagar.id 1 

12 jpnn.com 1 47 tekape.co 1 

13 kliksamarinda.com 1 48 tempo.co 1 

14 kompas.com 6 49 tirto.id 2 

15 kumparan.com 2 50 tribun-bali.com 5 

16 kupastuntas.co 2 51 tribun-medan.com 2 

17 liputan6.com 14 52 tribunbone.com 1 

18 madiunpos.com 1 53 tribunhulusungaiutara.com 1 

19 medanbisnisdaily.com 1 54 tribunjabar.id 2 

20 merdeka.com 7 55 tribunjakarta.com 2 

21 okezone.com 4 56 tribunjogja.com 2 

22 pojoksatu.id 1 57 tribunkaltim.co 2 

23 pojoksulsel.com 1 58 tribunkediri.com 1 
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24 radarbogor.id 2 59 tribunkotabaru.com 1 

25 radarsurabaya.jawapos.com 1 60 tribunlampung.co.id 3 

26 radarbanyumas.co.id 1 61 tribunmaros.com 1 

27 radarcirebon.com 1 62 tribunnews.com 12 

28 rakyatku.com 1 63 tribunnewsbogor.com 1 

29 republika.co.id 8 64 tribunpekanbaru.com 1 

30 saibumi.com 1 65 tribunpontianak.co.id 1 

31 satelitpost.com 2 66 tribunsolo.com 1 

32 serambinews.com 4 67 tribunsumsel.com 1 

33 siagaindonesia.com 1 68 tribuntuban.com 1 

34 sidaknews.com 1 69 viva.co.id 1 

35 sindonews.com 2 Jumlah 172 

Adapun kelemahan dari pencarian berita melalui media online ini, salah 

satu contohnya adalah kami kerap menemukan berita yang dikeluarkan 

oleh media yang tidak menyebutkan secara spesifik terminologi 

gangguan mental yang dialami oleh pelaku/korban ODP tersebut. Selain 

itu, banyak juga penulisan berita yang tidak memegang unsur 5W1H, 

dan cenderung melakukan penjiplakan dengan pemberitaan dari media 

lain. Beberapa berita yang berkaitan dengan tindak pidana yang diduga 

dilakukan oleh dan terhadap ODP, tidak secara detail menjelaskan 

kasusnya sehingga ada beberapa data yang hilang. Sehingga hal ini 

dapat menimbulkan risiko kurang akuratnya data yang kami peroleh. 

Namun perlu diingat bahwa laporan ini tidak membahas terkait 

kesalahan pemberitaan media sehubungan dengan berita-berita ODP 

tersebut di atas. Dokumentasi ini hanya bertujuan untuk melihat situasi 

hukum apa yang dihadapi oleh ODP. Berdasarkan pemantauan yang 

telah kami lakukan, kami mengklasifikasinya berdasarkan dua kelompok 

besar, yakni ODP sebagai korban kekerasan dan ODP sebagai pelaku 

tindak pidana. Perlu kami informasikan bahwa dalam satu berita bisa 
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memuat lebih dari satu kasus. Maka dari itu terdapat perbedaan jumlah 

korban dan pelaku dengan jumlah berita. 

 

 

 

 

PENYEBARAN PEMBERITAAN 

 

Kesemua berita yang berhasil diperoleh, kami pun ikut memetakan lokasi 

kejadian tersebut. Pulau Jawa menjadi nilai tertinggi tempat berita kami 

peroleh. Terdapat 104 pemberitaan, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat 

yang menempati 2 teratas. Diikuti pulau Sumatera yang terdapat 36 

pemberitaan. Di mana terdapat sepuluh pemberitaan dari provinisi 

Sumatera Utara dan enam pemberitaan berasal dari provinsi Aceh, 

Sumatera Selatan dan Lampung. Di pulau Bali kami menemukan sepuluh 

pemberitaan terkait kekerasan ODP, nilai yang sama dengan pulau 

Kalimantan. Di posisi selanjutnya ada pulau Sulawesi yang terdapat 
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delapan pemberitaan. Lalu sisanya ada Nusa Tenggara Barat yang 

terdapat dua pemberitaan, lalu Nusa Tenggara Timur dan Papua yang 

masing-masing terdapat satu pemberitaan. 

Tempat Kejadian  

No. Kota/Kabupaten Provinsi Jumlah  

1 Depok 

Jawa Barat 

1 

2 Bandung 4 

3 Bandung Barat 1 

4 Bekasi 4 

5 Bogor 5 

6 Cimahi 1 

7 Depok 3 

8 Garut 1 

9 Karawang 1 

10 Majalengka 1 

11 Sukabumi 6 

12 Tasikmalaya 1 

13 Banjarnegara 

Jawa Tengah 

1 

14 Banyumas 2 

15 Blora 1 

16 Boyolali 2 

17 Brebes dan Cilacap 1 

18 Grobogan 1 

19 Jepara 1 

20 Karanganyar 1 

21 Kendal 1 

22 Klaten 2 

23 Kudus 1 

24 Magelang 1 

25 Pekalongan 2 

26 Pemalang 1 

27 Purwokerto Utara 1 

28 Purworejo 2 

29 Sragen 1 
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30 Wonogiri 1 

31 Wonosobo 1 

32 Bangkalan 

Jawa Timur 

1 

33 Bojonegoro 3 

34 Jember 2 

35 Kediri 4 

36 Madura 1 

37 Malang 3 

38 Mojokerto 3 

39 Nganjuk 1 

40 Ngawi 2 

41 Pasuruan 2 

42 Ponorogo 2 

43 Sidoarjo 1 

44 Surabaya 2 

45 Trenggalek 2 

46 Tuban 3 

47 Tulungagung 1 

48 Jakarta Barat 

DKI Jakarta 

4 

49 Jakarta Pusat 1 

50 Jakarta Selatan 1 

51 Jakarta Timur 4 

52 Kulon Progo 
Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

2 

53 Sleman 1 

54 Yogyakarta 1 

55 Bangli 

Bali 

3 

56 Denpasar 2 

57 Gianyar 3 

58 Klungkung 1 

59 Singaraja 1 

60 Serang 

Banten 

1 

61 Serang Timur 1 

62 Tangerang 2 

63 Mukomuko Bengkulu 2 

64 Pontianak Kalimantan Barat 2 
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65 Banjarmasin 

Kalimantan Selatan 

1 

66 Hulu Sungai Utara 1 

67 Kota Baru 1 

68 Balikpapan Barat 

Kalimantan Timur 

1 

69 Berau 1 

70 Samarinda 3 

71 Batam Kepulauan Riau 2 

72 Bandar Lampung 

Lampung 

4 

73 Lampung Tengah 1 

74 Lampung Timur 1 

75 Aceh Selatan 

Nanggroe Aceh 

Darussalam 

1 

76 Aceh Singkil 1 

77 Bener Meriah 1 

78 Nagan Raya 1 

79 Pidie 2 

80 Bima 
Nusa Tenggara Barat 

1 

81 Mataram 1 

82 Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur 1 

83 Yakuhimo Papua 1 

84 Meranti 

Riau 

1 

85 Pekanbaru 1 

86 Siak 1 

87 Bone 

Sulawesi Selatan 

3 

88 Gowa 1 

89 Maros 1 

90 Palopo 1 

91 Takalar 1 

92 Poso Sulawesi Tengah 1 

93 Sijunjung Sumatera Barat 1 

94 Lahat 

Sumatera Selatan 

1 

95 Muara Enim 1 

96 Musi Banyuasin 1 

97 Ogan Komering Ulu Timur 2 

98 Palembang 1 

99 Karo Sumatera Utara 1 
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100 Langkat 2 

101 Medan 5 

102 Samosir 1 

103 Tapanuli Selatan 1 

Jumlah 172 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS ODP 

Dalam penelitian ini kami ingin memetakan siapa saja ODP yang 

terdapat dalam pemberitaan tersebut. Tentu identitas yang kami maksud 

tidak akan mencakup sampai kepada nama lengkap ODP, alamat tempat 

tinggal ODP, pekerjaan ODP, keyakinan ODP, pekerjaan atau status 

perkawinan ODP. Kami hanya bisa merinci terkait jenis kelamin ODP, usia 

ODP dan jenis gangguan psikososial yang diidap oleh si ODP. Dari jenis 

kelamin, laki-laki mendominasi sebagai pihak yang diberitakan.  
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Terdapat 125 ODP berjenis kelamin laki-laki dalam 172 pemberitaan, 

atau setidaknya terdapat 72% pemberitaan menjelaskan bahwa ODP 

berjenis kelamin laki-laki. Kami juga menemukan sepuluh pemberitaan 

yang tidak diketahui apa jenis kelamin dari si ODP tersebut. Dan kami 

juga menemukan 16 pemberitaan terdapat ODP berjenis kelamin laki-

laki dan perempuan (gabungan). 

 

Dalam usia, kami mengklasifikasikannya dalam tiga bagian, yaitu usia 18-

30 tahun, usia 31-50 tahun, dan usia di atas 50 tahun. Namun perlu 

Laki-laki

125

Perempuan

21

Gabungan

16

Tidak diketahui

10

Usia 18-30

35

Usia 31-50

70

Usia > 50

8

Tidak diketahui

59



 

 
Disabilitas Psikososial dalam Sengkarut Hukum HAM | 13  

 

diketahui juga bahwa ada pemberitaan yang tidak menjelaskan berapa 

usia dari ODP tersebut. Angka ketidakjelasan usia itu pun cenderung 

tinggi. Apabila terdapat 41% pemberitaan yang menjelaskan bahwa usia 

ODP antara 18-30 tahun, terdapat 34% pemberitaan yang tidak 

menjelaskan usia dari ODP tersebut. 

 

Sedangkan terkait jenis gangguan psikososial, kami mengalami kesulitan 

untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis gangguan psikososial 

dalam pemberitaan yang kami dapatkan. Dari pemberitaan yang kami 

dapatkan, banyak yang tidak menyebutkan secara jelas apa jenis 

gangguan psikososial yang mengidap si pelaku maupun korban tindak 

pidana. Dari 172 pemberitaan yang kami peroleh, 91% tidak bisa 

menjelaskan apa jenis gangguan psikososial yang dimaksud. Kami hanya 

berhasil menemukan lima jenis gangguan psikososial dalam 172 

pemberitaan tersebut, antara lain: skizofrenia, depresi, retardasi mental, 

psikotik, dan gabungan antara bipolar dan depresi. Selain itu, kami juga 

menemukan satu pemberitaan yang ternyata tidak ada gangguan 

psikososial dalam perkara tersebut. 

157

5

4
2

2

1

1
Tidak Diketahui

Skizophrenia

Depresi

Retardasi mental

Piskotik

Gabungan Bipolar dan
Depresi
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Namun, kami pun mencoba mencari informasi terkait gejala gangguan 

psikososial yang diidap oleh pelaku atau korban tindak pidana. Gejala 

gangguan psikososial tersebut kami dapatkan dari keterangan si pelaku, 

korban atau saksi dalam pemberitaan tersebut. Misalkan posisi ODP 

tersebut sebagai korban, maka pelaku kekerasan yang berasal dari non-

ODP lah yang menjelaskan. Sebaliknya, apabila posisi ODP tersebut 

sebagai pelaku, maka korban kekerasan yang berasal non-ODP lah yang 

menerangkan hal tersebut. 

Dari 172 pemberitaan yang diperoleh, kami hanya mengetahui 15% 

gejala gangguan psikososial yang dialami. Dari 15% rincian gejala 

tersebut, kami masih melihat beberapa jenis gangguan psikososial yang 

tidak substansi. Para pihak ada yang menjelaskan alasan tentang: ‘sering 

melamun’, ‘mengamuk’, ‘berbicara sendiri’, ‘memberikan keterangan yang 

berubah-ubah’, ‘kejang-kejang’, ‘melakukan pengancaman’, ‘joget’, 

‘meminum minuman keras’, ‘melakukan pemukulan’, dan ‘emosi yang 

tidak stabil’. 

Apabila dikaji lebih lanjut lagi, kesemua alasan di atas sebetulnya tidak 

mengikat secara utuh tentang kondisi kejiwaan seseorang yang 

terganggu. Melamun contohnya. Apakah seseorang yang kerap 

melamun dapat dipastikan mengidap gangguan kejiwaan? Tentu 

jawabannya tidak. Istilah maladaptive daydreamingx (sering melamun) 

mungkin kerap dianggap beririsan dengan gejala gangguan kejiwaan 

yang padahal berbeda. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam 

jurnal Frontiers in Psychiatry, istilah maladaptive daydreaming ini 

pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog klinis bernama 

Profesor Eli Somer, yang bekerja dengan para penyintas kekerasan anak 

di tahun 2002.xi Dia memperhatikan pola lamunan disosiatif di antara 
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beberapa pasien, di mana mereka sering terobsesi dengan imajinasi 

mereka sendiri.xii 

Dalam studi tersebut disebutkan bahwa maladaptive daydreaming akan 

membuat ekspresi ketika melamun, seperti tertawa, menangis, dan 

berbicara pada dirinya sendiri. Namun kondisi maladaptive daydreaming 

berbeda dengan kondisi skizofrenia atau psikopat. Kondisi maladaptive 

daydreaming dapat mengetahui perbedaan antara lamunan dengan 

kenyataan, sedangkan skizofrenia tidak.xiiiNamun lebih jelasnya, 

maladaptive daydreaming dapat dikatakan sebagai fantasi yang luas 

sehingga menggantikan interaksi manusia dan/atau mengganggu fungsi 

akademik, interpersonal, atau keterampilan.xiv  

Kesimpulannya adalah terdapat 85% dari 172 pemberitaan yang berhasil 

kami kumpulkan menunjukkan ketidaktahuan gejala gangguan 

psikososial yang diidap oleh pelaku dan/atau korban tindak kekerasan 

dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut juga turut menjelaskan 

tentang kelemahan dari penelitian yang bersumber dari pemberitaan 

karena tidak semua pihak yang ada dalam pemberitaan tersebut dapat 

menjelaskan tentang identifikasi gangguan psikososial secara jelas. 
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Terkait siapa pihak yang memberikan informasi terkait gangguan 

psikososial tersebut, kami juga memetakan pihak-pihak terkait. Pihak 

keluarga berada di posisi teratas yang memberikan informasi tersebut. 

Dalam 31 pemberitaan, setidaknya pihak keluarga ikut dimintai 

keterangan tentang permasalahan yang terjadi sambil memberikan 

penjelasan bahwa anggota keluarganya yang berstatus sebagai pelaku 

dan/atau korban merupakan ODP. Disusul dengan keterangan yang 

disampaikan oleh pejabat negara yang mencapai 22 pemberitaan.  

Perlu dijelaskan penggolongan pihak dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: keluarga berarti semua pihak yang tergolong sebagai orang tua, 

anak, saudara kandung, isteri/suami dari si ODP. Layanan kesehatan 

adalah badan pelayanan publik yang bergerak di bidang kesehatan, 

seperti Pelayanan Pengawasan dan Posko Pengendalian Sosial (P3S), 

suku dinas kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 

rumah sakit, atau puskesmas. Masyarakat adalah pihak yang berada 

146

7 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
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dalam lingkup wilayah yang dekat dengan ODP, misalnya ketua RT, ketua 

RW, tetangga atau masyarakat lainnya. Pejabat negara adalah pihak yang 

mewakili negara dalam pekerjaannya, seperti menteri, petugas 

kepolisian, petugas pamong praja, petugas panti, dan lainnya. Saksi 

adalah orang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian 

yang diperkarakanxv, ditambah dengan perluasan yang diberikan oleh 

Mahkamah Konstitusixvi yaitu termasuk pula orang yang mengetahui 

suatu peristiwa dari orang lain. Namun dalam penelitian ini, saksi 

merujuk kepada pihak yang menjadi korban dari ODP. Tempat kerja 

adalah pihak yang berada dalam wilayah tempat pekerjaan yang sama 

dengan si ODP. Tenaga kesehatan adalah pihak yang bertugas dalam 

pelayanan kesehatan, seperti dokter, psikolog, psikiater dan petugas 

medis lainnya. 
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Namun dalam data terkait informasi gangguan psikososial tersebut, 

jumlah terbesar adalah pihak yang tidak jelas. Data yang kami miliki 

adalah sebesar 59 berita yang tidak diketahui dari mana sumber 

informasinya, namun dijelaskan bahwa pihak pelaku dan/atau korban 

tindak pidana merupakan seorang ODP. 

STATUS ODP SEBAGAI TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA DAN 

KORBAN TINDAK PIDANA 

Berdasarkan 172 berita yang kami kumpulkan, kami juga memetakan 

status hukum dari ODP tersebut, entah sebagai pelaku ataupun korban 

tindak pidana. Namun pada faktanya, kami juga menemukan status ODP 

tersebut yang berada di bagian terduga pelaku dan korban. Begitu juga 

kami masih menemukan dua pemberitaan yang tidak bisa kami 

tempatkan status ODP tersebut sebagai terduga pelaku atau korban. 

Apabila kita melihat data tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa setidaknya ada 56% pemberitaan yang menjelaskan bahwa ODP 

telah melakukan tindak pidana, 33% pemberitaan menjelaskan bahwa 

ODP sebagai korban tindak pidana, 10% pemberitaan menjelaskan 

bahwa ODP berada di posisi pelaku dan juga korban, dan 1% 

pemberitaan tidak diketahui apakah ODP tersebut merupakan sebagai 

pelaku atau korban. 

No. 

Dugaan tindak 

pidana yang 

dilakukan ODP 

Posisi ODP dalam kasus tersebut 

Total 
Pelaku Korban Keduanya 

Tidak 

diketahui 

1 Kelalaian 

menyebabkan 

kebakaran 

2 0 0 0 2 

2 Melakukan 

pembakaran 

4 0 0 0 4 
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3 Melakukan 

pembakaran dan 

penganiayaan 

1 0 0 0 1 

4 Melakukan 

penembakan 

1 0 0 0 1 

5 Melakukan 

penganiayaan 

1 0 0 0 1 

6 Melakukan 

penyekapan 

1 0 0 0 1 

7 Melawan pejabat yang 

sedang menjalankan 

tugas 

1 0 0 0 1 

8 Membakar kitab suci 1 0 0 0 1 

9 Membawa bom 

molotov 

1 0 0 0 1 

10 Membawa narkotika 1 0 0 0 1 

11 Memilki senjata api 1 0 0 0 1 

12 Mencelakai orang lain 2 0 0 0 2 

13 Menimbulkan 

keresahan 

14 0 9 0 23 

14 Menimbulkan 

keresahan dan 

melakukan 

penganiayaan 

2 0 0 0 2 

15 Pembunuhan 16 0 0 0 16 

16 Pencabulan 1 0 0 0 1 

17 Pencurian 2 0 1 0 3 

18 Pencurian dengan 

kekerasan 

1 0 0 0 1 

19 Penganiayaan 33 0 5 0 38 

20 Percobaan penculikan 0 0 1 0 1 

21 Perusakan barang 

milik orang lain 

2 0 0 0 2 

22 Perusakan barang 

milik orang lain dan 

menimbukan 

keresahan 

1 0 0 0 1 

23 Perusakan barang 

milik orang lain dan 

penganiayaan 

0 0 1 0 1 

24 Perusakan fasilitas 

umum 

7 0 0 0 7 
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25 Tidak diketahui 0 57 0 2 59 

Jumlah 96 57 17 2 172 

Dari 56% tersebut, tindak pidana berupa ‘penganiayaan’ dan 

‘pembunuhan’ menempati dua posisi teratas. Menariknya ada satu jenis 

tindakan yang sulit dikatakan sebagai tindak pidana namun menempati 

posisi tiga teratas, yaitu ‘menimbulkan keresahan’. Apa yang dimaksud 

dengan ‘menimbulkan keresahan’ tidak bisa kami telusuri lebih lanjut 

sebab definisi dan cakupan hukumnya tidak tersedia. 

Penelusuran di media mengenai ‘menimbulkan keresahan’ menunjukkan 

setidaknya satu pemberitaan tentang kasus perbuatan yang 

menimbulkan keresahan, yaitu kasus organisasi Jamaah Anshor Daulah 

(JAD) yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Itupun secara yuridis-formal termasuk ke dalam kasus terorisme, di mana 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut 

mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh JAD dalam 

Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme (UU Terorisme) telah membuat keresahan di kalangan 

masyarakat.xvii 

Pengertian menimbulkan keresahan ini, dari kacamata hukum, dapat 

bersifat subjektif. Sebab, tidak ada aturan khusus yang membahas soal 

tindak pidana tersebut. Hal ini pun terlihat dari perbuatan menimbulkan 

keresahan tersebut menjadikan posisi ODP yang berstatus sebagai 

‘keduanya’ sebagai posisi teratas. Ini dapat menjelaskan bahwa ODP pun 

kerap menjadi korban apabila merujuk kepada perbuatan menimbulkan 

keresahan. 
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Kesimpulan kedua adalah tentang menjelaskan posisi keduanya dalam 

data tersebut di atas. Hal ini kami lakukan oleh karena kami belum bisa 

menyimpulkan apakah ODP tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku 

atau justru malah menjadi korban dalam tuduhan perbuatan tersebut. 

Seperti contoh dalam perbuatan ‘menimbulkan keresahan’. Setidaknya 

ada sembilan pemberitaan yang menyatakan ODP tersebut sebagai 

pelaku, namun dalam berita tersebut juga menjelaskan tentang tindakan 

di luar perbuatan hukum yang dilakukan pihak lain kepada si ODP 

tersebut. Itulah alasan ada posisi keduanya dalam tindakan tersebut. 

Begitu juga dengan perbuatan ‘percobaan penculikan’ dan ‘perusakan 

barang milik orang lain dan penganiayaan’. Bisa saja dalam kedua 

perbuatan tersebut memang dilakukan oleh si ODP, maka dari itu ODP 

digolongkan menjadi ketegori pelaku. Namun karena ada tindakan di 

luar hukum yang juga dilakukan oleh orang lain kepada ODP yang 

melakukan kedua perbuatan tersebut, maka dalam perbuatan tersebut, 

ODP juga dapat dikatakan menjadi korban. Ini menjelaskan bahwa 
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perbuatan yang dilakukan oleh ODP tersebut tidak bisa dikatakan secara 

tunggal sebagai pelaku atau korban. 

Selain itu, kita pun melihat ada beberapa jenis tindak pidana yang 

dituduhkan kepada si ODP tersebut yang tergolong kepada jenis tindak 

pidana ringan (tipiring). Maksudnya adalah tindak pidana yang ancaman 

hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama tiga 

bulan atau denda paling besar Rp 7.500 (dengan penyesuaian), termasuk 

juga penghinaan ringan.xviii Dari penjelasan tentang tipiring tersebut, 

maka yang dapat dimasukkan ke dalam tipiring, seperti: pencurian, 

pengerusakan, dan penghinaan ringan, sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 364, Pasal 482, dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

Dalam posisi ODP sebagai pelaku, kami pun bisa menjelaskan apa alasan 

sehingga membuat si ODP tersebut melakukan tindak pidana yang 

dituduhkan padanya. Adapun alasan yang berhasil kami identifikasi 

sebagai berikut: 

No. Alasan ODP melakukan tindak pidana 
Posisi ODP dalam kasus tersebut 

Pelaku Keduanya Total 

1 Butuh membeli obat 1 0 1 

2 Diganggu  1 0 1 

3 Ditinggal kekasih 1 0 1 

4 Gangguan psikososial kambuh 7 2 9 

5 Halusinasi/delusi 5 0 5 

6 Hasutan 0 1 1 

7 Kesal ditegur 7 0 7 

8 Kesal karena di tilang 3 0 3 

9 Kesal karena keinginan tidak tercapai 1 1 2 

10 Kesal karena tanah diserobot 1 0 1 

11 Lapar 0 1 1 
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12 Memberontak 3 4 7 

13 Obat habis 2 0 2 

14 Perceraian 1 0 1 

15 Permintaan tidak dikabulkan 3 0 3 

16 Sakit hati 1 0 1 

17 Tidak diketahui 51 7 58 

18 Tidak spesifik disebutkan 8 1 9 

Jumlah 96 17 113 

Alasan oleh karena ‘gangguan psikososial dari si ODP kambuh’ dan ‘kesal 

karena ditegur’ merupakan faktor terbesar yang menyebabkan ODP 

tersebut melakukan tindak pidana. Masing-masing ditemukan tujuh data 

yang dapat menjelaskan kedua alasan tersebut di atas. Namun ada hal 

menarik dari data di atas tersebut, yaitu alasan ‘kesal karena ditilang’ 

membuat ODP melakukan tindak pidana. Hal ini setidaknya cukup 

menarik perhatian publik, lantaran beberapa pemberitaan yang 

ditampilkan di awal tahun 2019 ini menuai banyak komentar. Salah 

satunya adalah kasus AS di Tangerang di awal bulan Februari yang lalu. 

Perbuatan AS yang berani merusak sepeda motor sampai membakar 

STNK nya sendiri dinilai begitu jarang terjadi. Publik menilai persoalan 

penilangan yang dilakukan oleh Kepolisian hanya persoalan 

administratif, sehingga cara penyelesaiannya pun harus administratif. 

Namun AS berbeda, dia memilih untuk melakukan hal lain, yaitu merusak 

kendaraannya dan membakar dokumen kendaraannya lantaran kesal 

ditilang. Dalam video yang tersebar di media tersebut juga 

mempertontonkan AS yang mengamuk sambil mengeluarkan perkataan 

dengan nada yang tinggi. 

Perbuatan AS tersebut menuai banyak komentar, terlepas itu positif 

maupun negatif. Reza Indragiri Amriel misalnya, seorang psikolog 
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forensik — yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) 

— menjelaskan bahwa kasus AS merupakan kasus yang perlu dikaji 

secara mendalam. Pasalnya perbuatan AS bukanlah sekadar masalah 

pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas.xix Kesehatan mental dari 

pengendara motor tersebut juga harus menjadi perhatian. Reza pun 

menyinggung soal kemungkinan intermittent explosive disorder yang 

terjadi kepada AS. Adapun pengertian dari intermittent explosive disorder 

adalah ketidakmampuan untuk mengontrol dorongan berbuat agresif, 

sehingga orang yang mengalami gangguan tersebut seringkali 

melampiaskannya dengan perbuatan agresif, seperti merusak barang 

atau menyerang orang lain.xx  

Mungkin dalam kasus intermittent explosive disorder tersebut AS-lah 

pihak yang paling diketahui oleh publik. Namun sebelum AS, ada 

beberapa kasus serupa. Misalnya kasus ATK di Kabupaten Kudus, Jawa 

Tengah pada 2018.xxi ATK melakukan tindakan berupa menggigit tangan 

kanan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kudus, Jawa Tengah. ATK yang 

saat itu tak menggunakan helm marah ketika dihentikan oleh polisi. ATK 

justru membentak polisi yang menghentikan kendaraannya tersebut dan 

menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke polisi tersebut. Tak 

lama, ATK turun dan langsung menggigit tangan kanan polisi tersebut.  

Pasca kejadian tersebut, ATK langsung menjalani serangkaian 

pemeriksaan psikis oleh tim medis RSUD Loekmono Hadi. Keterangan 

dari pihak keluarga menyatakan bahwa ATK pernah dirawat di RSUD 

Loekmono Hadi karena kondisi kejiwaannya yang terganggu. 

Penyebabnya karena faktor keturunan keluarga. Adik ATK juga 

merupakan ODP. Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa kemungkinan 
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gangguan kejiwaan ATK kambuh saat anggota polisi menghentikan laju 

sepeda motornya. 

Keterangan yang mengatakan bahwa gangguan psikososial kambuh 

ketika mengalami sebuah peristiwa ini menjadi hal yang baru. Pasalnya, 

publik cenderung menilai tindakan yang terjadi saat itu merupakan 

tindakan dengan motif yang dilakukan secara sengaja atau niat dari 

pelaku. Padahal ada hal lain yang menyebabkan/mengakibatkan 

seseorang melakukan hal—dugaan tindak pidana—tersebut, masalah 

gangguan psikososial misalnya. 

Sebelumnya harus dipahami bahwa kami tidak bisa memastikan apakah 

ada unsur perbuatan ‘dengan sengaja’ yang dilakukan oleh ODP. Dalam 

pemberitaan yang kami kumpulkan hanya sekadar menjelaskan bahwa 

ada beberapa orang yang menjadi korban atas perbuatan ODP tersebut. 

Dari data yang berhasil kami kumpulkan, setidaknya terdapat 113 orang 

yang diposisikan sebagai korban. Selanjutnya kami akan menjelaskan 

siapa korban dari perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh ODP 

tersebut. Untuk lebih memudahkan siapa korban, kami sudah 

mengkategorikan sama seperti apa yang telah disampaikan di atas. 

Berikut datanya: 
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Terdapat 39 pemberitaan menjelaskan bahwa masyarakat menjadi 

korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh ODP. Namun di urutan 

kedua terdapat 37 pemberitaan yang tidak bisa mengidentifikasikan 

siapa korbannya. Misalnya, ada pemberitaan yang menerangkan bahwa 

Nurdin menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 

oleh ODP tersebut. Tetapi dalam pemberitaan tersebut tidak bisa 

menjeaskan siapa korban yang bernama Nurdin tersebut atau tidak bisa 

menerangkan hubungan antara korban yang bernama Nurdin dengan 

ODP sebagai pelaku. Selanjutnya di posisi ketiga, terdapat 24 

pemberitaan yang menjelaskan bahwa keluarga dari si ODP itu sendiri 

lah yang menjadi korban dari perbuatan si ODP. 

ALASAN KEKERASAN YANG TIDAK BERALASAN 

Sudah menjadi hal yang umum diketahui di Indonesia masih jamak 

tindak main hakim sendiri (eigenrichting) dan persekusi. Terkadang 

masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka—para 

terduga pelaku main hakim sendiri—yang memiliki hak asasi manusia, 

para terduga pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi manusia, salah 
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satunya hak atas perlindungan hukum.xxii Tidak bisa dianggap sepele, 

bahwa penderitaan yang dialami terduga pelaku tindak pidana 

merupakan masalah serius. Menghakimi sendiri para pelaku tindak 

pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan 

suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah berdampak negatif 

terhadap proses penegakan hukum (rule of law).xxiii 

Menurut Athalia Sunaryo, M.Psi., Psikolog dari Lifespring Counseling and 

Care Center, perbuatan main hakim sendiri adalah perbuatan yang tidak 

terlepas dari pengaruh adanya kondisi psikologis yang berbeda saat 

seseorang berada di dalam kelompok tertentu, sehingga cenderung 

melakukan hal-hal yang berbeda dengan nilai pribadi yang 

dimilikinya.xxiv 

Namun beberapa tahun terakhir bentuk dari perbuatan main hakim 

sendiri ini pun meluas menjadi bentuk persekusi. Pada prinsipnya, kedua 

perbuatan tersebut hampir dapat dikatakan serupa, namun ada 

beberapa unsur yang membuat perbuatan main hakim sendiri dan 

persekusi berbeda. Unsur perlakuan sewenang-wenang untuk disakiti, 

dipersusah, atau ditumpas atau perlakuan buruk atau penganiayaan 

masih terdapat dalam kedua tindakan tersebut. Akan tetapi dalam 

persekusi perbuatan tersebut harus berisfat sistematis. Pelaku perbuatan 

tersebut pun masih dapat dikatakan sama, yaitu bisa dari individu dan 

kelompok. Perbedaan yang paling terlihat adalah dari unsur ketiga, yaitu 

karena ada faktor suku, agama, pilihan politik, orientasi seksual atau 

identitas mental. 

Kesimpulannya adalah, tindak main hakim sendiri dapat terjadi karena 

adanya kejahatan yang dilakukan oleh terduga pelaku tindak pidana, 
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sedangkan persekusi muncul bukan karena terdapat kejahatan. Namun 

karena adanya faktor perbedaan, membuat orang yang dipandang 

berbeda tersebut mendapatkan perlakuan sewenang-wenang untuk 

disakiti. 

Beberapa penelitian menjelaskan alasan terjadinya perbuatan main 

hakim sendiri, yaitu lemahnya political will dan political action para 

pimpinan negara ini, untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam 

penyelengaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum 

masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan 

pada saat kampanye. Begitu juga dengan peraturan perundang-

undangan yang masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa 

ketimbang kepentingan rakyat. Faktor lain adalah karena rendahnya 

integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum para 

penegak hukum dalam fungsinya.xxv Sana Jaffrey, seorang peneliti 

doktoral dari Universitas Chicago menambahkan faktor lain yang 

memicu tindak main hakim sendiri, yaitu kemiskinan.xxvi 

Dalam penelitian ini kami coba menyajikan beberapa alasan sehingga 

ODP tersebut mendapat perlakuan sewenang-wenang. Terdapat 74 data 

yang mengkategorikan alasan ODP menjadi korban. 
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Alasan terbanyak adalah “agar ODP tersebut tidak mengganggu” yang 

mencapai jumlah 17 pemberitaan. Alasan tersebut masih kami pandang 

sebagai alasan yang subjektif karena bentuk gangguan yang diduga 

dilakukan oleh ODP tersebut tidak terperinci dalam pemberitaan yang 

kami kumpulkan. Dalam 17 pemberitaan itu, para saksi hanya 

menerangkan bahwa perbuatan ODP akan dan/atau telah mengganggu 

kalangan masyarakat. Lalu di nomor urut kedua ada 12 pemberitaan 

yang tidak diketahui apa perbuatan ODP tersebut sehingga harus 

mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. 

Alih-alih melakukan tindakan preventif, kami masih menemukan 

setidaknya sembilan pemberitaan yang menjelaskan alasan 

dilakukannya perlakuan sewenang-wenang kepada si ODP agar tidak 

melakukan kekerasan. 

Masih berkaitan dalam penelitian ini, dalam pemberitaan di awal tahun 

2018 terjadi fenomena isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) 
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dan teror terhadap Ulama.xxvii Kejadiannya berada di wilayah Jawa Barat, 

di mana terdapat kasus penganiayaan terhadap K.H. Umar Basri, selaku 

pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten 

Bandung dan Ustaz Prawoto, selaku Komandan Brigade Persatuan Islam 

(Persis) di kota Bandung. Kedua korban tersebut mengalami tindak 

penganiayaan yang dilakukan oleh ODP. Kepolisian dalam jajaran Polda 

Jawa Barat pun telah menangkap para pelaku dalam waktu yang 

singkat.xxviii 

Tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut pun mendapat 

apresiasi dari Marsudi Syuhud, selaku Ketua Pengurus Besar Nahdatul 

Ulama (PBNU). Selain mengapresiasi, Marsudi mengimbau kepada 

masyarakat khususnya umat Islam agar tidak terprovokasi. Sayangnya 

ajakan tersebut sulit diterima oleh beberapa kalangan. Tidak lama 

setelah kejadian penganiayaan terhadap pemuka agama tersebut, terjadi 

pula penganiayaan terhadap ODP. Dilakukan oleh warga dan santri Al-

Wardayani, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.xxix 

Tindakan main hakim sendiri terhadap ODP pun tidak hanya terjadi 

dalam isu PKI. Setidaknya dalam penelitian ini terdapat enam 

pemberitaan yang menjelaskan bahwa alasan ODP menjadi korban 

karena ODP tersebut dianggap melakukan tindak pidana. 

Hal tersebut menarik karena ada unsur ‘dianggap’ dalam keterangan 

pemberitaan tersebut. Anggapan-lah yang menjadi penyulut situasi 

tersebut. Perlu diketahui bahwa anggapan bukanlah suatu fakta, 

melainkan opini atau pandangan dari seseorang.xxx Maka dari itu, belum 

tentu yang dipandang A salah, maka akan salah juga dipandang oleh B. 
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Anggapan ODP melakukan tindak pidana tidak bisa terlihat sejauh mana 

perbuatan yang dilakukan. Dalam pemberitaan tersebut, biasanya hanya 

menjelaskan bahwa seorang ODP harus ditangkap oleh warga atau polisi 

karena dianggap menculik, membunuh, membakar, dan lainnya. Hal ini 

perlu ditekankan agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi kepada ODP. 

Data menunjukan bahwa 75% ODP melaporkan dirinya mengalami 

stigma dari berbagai bentuk. Mulai dari tidak ingin tinggal bersebelahan 

dengan ODP, tidak ingin bersosialisasi dengan ODP, tidak ingin 

berteman dengan ODP, tidak ingin bekerja sama dengan ODP, dan tidak 

ingin menikah dengan keluarga ODP.xxxi 

Sekarang, kita perlu melihat siapa pelaku kekerasan terhadap ODP. 

Karena dalam pemberitaan memunculkan beberapa nama, status, 

jabatan dan institusi, maka kami mengelompokkannya agar mudah 

dipahami. Akhirnya kami berhasil menemukan elemen keluarga, 

masyarakat, pejabat negara, tokoh adat, tokoh agama dan gabungan 

antar elemen tersebut sebagai pelakunya. 
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83% dari 74 pemberitaan didominasi oleh pejabat negara, masyarakat 

dan keluarga. Meski pejabat negara bukanlah berasal dari lingkup 

wilayah terdekat, setidaknya 53% tindakan kekerasan dilakukan oleh 

keluarga dan masyarakat. Ini seakan menjelaskan bahwa pelaku 

kekerasan justru berasal dari lingkup wilayah terdekat, seperti 

masyarakat/tetangga atau keluarga korban itu sendiri. Hasilnya hampir 

sama dengan penelitian kekerasan terhadap anak yang mencapai 82%xxxii 

dan kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 75%,xxxiii di mana 

pelaku berasal dari lingkup wilayah terdekat. 

Sekarang mari kita melihat jenis dan perilaku kekerasan apa yang 

dilakukan oleh para pelaku terhadap si ODP tersebut. Sebagai informasi, 

perilaku kekerasan adalah efek stigmatisasi termasuk kekerasan 

terhadap diri sendiri dan kekerasan oleh keluarga, masyarakat, termasuk 

tenaga kesehatan. Kekerasan fisik juga dialami oleh penderita dari orang 

lain. Dampak stigmatisasi dimanifestasikan dengan perilaku kekerasan 

yang dilakukan keluarga, masyarakat, pejabat negara, tenaga kesehatan, 

tokoh agama dan tokoh adat.xxxiv 

Beragam tindakan yang dilakukan pelaku terhadap ODP. Mulai dari 

stigma, diskriminasi, penangkapan dan razia secara paksa, dituduh 

melakukan tindak pidana tanpa bukti, penganiayaan, pelecehan seksual, 

pemasungan sampai pembunuhan dialami oleh ODP sepanjang tahun 

2018. Kami akan menyoroti beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan 

terhadap ODP dalam data yang berhasil kami kumpulkan. 
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Meski hanya satu pemberitaan yang menjelaskan bahwa ODP menjadi 

korban pembunuhan, namun jelas ini menunjukkan posisi ODP yang 

rentan akan perbuatan sewenang-wenang dari masyarakat. Menyoroti 

kasus pembunuhan terhadap ODP, kami menemukan satu buah 

gambaran kasus pembunuhan terhadap ODP yang penting untuk 

menjadi referensi.  

Kasus Lade 

Kasus ini terjadi di 2011 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nyawa 

seorang ODP bernama Lade harus hilang di tangan pelaku berinisial 

M dengan parangnya.xxxv 

Kasus ini bermula ketika Lade berteriak di depan pelaku berinisial M 

yang saat itu sedang mencuci mobilnya di depan rumah. Lalu Lade 

hendak memukul pelaku berinisial M dengan sebilah kayu. Karena 

pelaku berinisial M tersebut tahu bahwa Lade akan memukul dirinya 

dengan kayu, maka pelaku berinisial M tersebut langsung mengambil 

kayu tersebut. Tak lama pelaku berinisial M pergi ke rumah seseorang 

yang lainnya, dan Lade mengetahui hal tersebut. Lade datang kesana 
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sambil berteriak menggunakan bahasa yang kasar, sambil menyuruh 

pelaku berinisial M agar keluar dari dalam rumah tersebut. 

Emosi pelaku berinisial M langsung tersulut dan langsung mengambil 

sebuah parang. Ketika pelaku berinisial M keluar dengan sebuah 

parang, Lade langsung mundur. Namun pelaku berinisial M tetap dan 

terus mengejar Lade hingga posisinya terhalang oleh pagar bambu 

dan tidak bisa kabur. Pelaku berinisial M tersebut langsung 

melayangkan parang tersebut ke pipi Lade. Sempat ingin melawan 

dan merebut parang tersebut, pelaku berinisial M tersebut kembali 

melayangkan parangnya ke kaki Lade. Ketika Lade tersebut sudah 

tergeletak di atas tanah, pelaku berinisial M langsung menduduki Lade 

sambil menusukkan parang tersebut ke punggung sebelah kiri dan ke 

perut si Lade. Setelah itu Lade langsung menghembuskan nafas 

terakhirnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Lamaddukelleng. 

Dalam kasus ini, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 

memasukkan unsur yang memberatkan bagi pelaku, yaitu: “pelaku 

melakukan kejahatan kepada korban yang berstatus sebagai ODP.” Di 

akhir persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman selama tujuh 

tahun penjara kepada pelaku berinisial M, meski pidana yang 

dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan satu tahun dibanding 

tuntutan dari Penuntut Umum 

 

Meski sudah lebih dari 40 tahun Pemerintah Indonesia menetapkan 

pelarangan praktik pemasungan melalui Surat Menteri Dalam Negeri 

nomor: PEM.29/6/15,xxxvi namun nyatanya kasus pemasungan masih 

ditemukan di tahun 2018. Kasus yang kami temukan dalam pemberitaan 

adalah berjumlah 24. 
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Namun perlu kami tegaskan bahwa data yang kami miliki hanya 

bersumber dari pemberitaan yang bisa diakses melalui jaringan internet. 

Ini juga menjelaskan bahwa hanya beberapa kasus yang jadi perhatian 

media dalam peliputannya. Kami tidak bisa mengklaim bahwa jumlah 

tersebut adalah angka yang final untuk tahun 2018. Human Rights Watch 

(HRW) sendiri menemukan jumlah penurunan pemasungan sebanyak 

6.000 kasus. Terhitung, sejak Juli, 2018, angka pemasungan di Indonesia 

menjadi 12.800, yang sebelumnya mencapai 18.800.xxxvii Terlepas berapa 

jumlah/angka pemasungan di Indonesia, setidaknya nampak ada upaya 

untuk mengatasi praktik pasung dan minimnya layanan kesehatan 

mental berbasis komunitas. 

Diterangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan pada 

Orang dengan Gangguan Jiwa (Permenkes 54/17), bahwa pemasungan 

merupakan segala bentuk pembatasan gerak ODP oleh keluarga atau 

masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODP, termasuk 

hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.  

Maka dari itu agar nantinya praktik pasung dapat berada di titik 

terendah, menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia untuk terus 

mengkampanyekan hak-hak ODP ke publik, sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 6 huruf d pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. 

Untuk masalah penangkapan dan pengamanan secara paksa kami 

menemukan setidaknya 25 pemberitaan. Di mana ini angka tertinggi 

dibanding tindakan dan perbuatan lainnya. Namun pada prinsipnya, 
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seseorang dalam keadaan dan kondisi apapun tidak boleh dilakukan 

penangkapan dan pengamanan secara paksa.  

PENYELESAIAN KORBAN 

Di penghujung laporan penelitian ini, kami ingin menjelaskan tentang 

lanjutan kasus. Dari 172 pemberitaan yang berhasil kami kumpulkan, 

hanya terdapat 3 orang ODP yang berstatus sebagai korban atau pelaku 

yang ikut bersuara, atau dalam persentase hanya berjumlah 2%. Lalu 

terdapat 5 pemberitaan yang menunjukkan ketidaktahuan informasi 

apakah ODP tersebut ikut bersuara atau tidak. 

  

Sedangkan pemberitaan terbanyak adalah terkait ODP yang tidak 

bersuara. Terdapat 164 pemberitaan atau sebanyak 95% ODP yang tidak 

melakukan mekanisme pengaduan/pelaporan atas pelanggaran hak 

yang terjadi kepada diri si ODP itu sendiri. 
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Lalu kami melihat tindak lanjut dari pemberitaan tersebut. Setidaknya 

kami menemukan 76 pemberitaan yang menjelaskan bahwa ODP 

ditempatkan di layanan kesehatan. Maksudnya adalah bisa jadi ODP 

tersebut dilakukan pengobatan medis dan/atau psikis. Namun terkait 

apakah pengobatan yang dilakukan sesuai dengan kompetensi hak atas 

kesehatan, kami tidak bisa mencari informasi lebih lanjut dari 

pemberitaan tersebut. Lalu ada juga ODP yang tetap menjalani proses 

hukum berjumlah 39 pemberitaan. Ini menjelaskan bahwa ODP berstatus 

sebagai terduga pelaku tindak pidana. Sayangnya dalam pemberitaan 

tersebut tidak menjelaskan juga terkait proses hukumnya. Apakah 

sampai ke ranah pengadilan atau tidak, atau apakah ODP sebagai 

terduga pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan vonis berupa 

penempatan ke rumah sakit atau tidak. 

Di nomor urut ketiga, ada 17 pemberitaan yang menjelaskan bahwa ODP 

ditempatkan ke dalam panti. Inilah menjadi topik serius bagi kami. 
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Proses penempatan ke panti bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. 

Setidaknya negara harus bertanggung jawab dalam proses 

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak ODP ketika 

berada di dalam panti. Seperti pemberitaan yang kami temukan: Panti 

Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBIBD) 2, Cipayung, Jakarta Timur 

sampai di bulan Agustus, 2018, sudah menampung setidaknya 360 

warga binaan sosial ODP dari 520 hunian.xxxviii  

Rata-rata ODP yang menghuni di PSBIBD 2 Cipayung, Jakarta Timur ini 

adalah ODP yang ditemukan di jalan-jalan atau tempat umum, yang 

terjaring oleh petugas panti, Pamong Praja dan warga. Meski dalam 

pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa belasan ODP harus ditaruh di 

dalam satu ruangan yang hanya berukuran sekitar 10x10 meter, namun 

proses penempatan ODP tersebut hanya bersifat sementara. Tapi ada hal 

yang menarik dalam pemberitaan tersebut. PSBIBD 2 Cipayung, Jakarta 

Timur menjelaskan bahwa di sana hanya bisa menempatakan ODP 

tersebut maksimal 30 hari. Selanjutnya PSBIBD 2 Cipayung, Jakarta Timur 

akan mengembalikan kepada pihak keluarga kembali atau ditempatkan 

ke Panti Sosial Bina Laras (PSBL) miliki Kementerian Sosial Republik 

Indonesia (Kemensos). Ini berarti PSBIBD 2 Cipayung, Jakarta Timur 

hanya melakukan penempatan yang bersifat sementara (transit). 

PSBIBD 2 Cipayung, Jakarta Timur memiliki program yang sepertinya 

cukup memadai. Pihaknya melakukan perawatan hingga rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Jakarta. Hal tersebut 

dilakukan sebagai program pembinaan kesehatan bagi ODP. Salah satu 

bentuknya adalah melakukan penyuluhan kontinu, rawat jalan, dan rawat 

inap. PSBIBD 2 Cipayung, Jakarta Timur mengklaim dalam satu hari bisa 

mengantar 20 ODP untuk diajak pemeriksaan dan perawatan ke RSUD. 
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Selain itu, jatah makan untuk ODP di PSBIBD 2 Cipayung, Jakarta Timur 

juga dipandang layak. Anggaran biaya makan ODP dalam satu hari 

mencapai Rp 40.480,- (atau dalam satu kali makan dengan biaya Rp 

13.493,-). Petugas Panti menegaskan bahwa jatah makan warga binaan 

sementara tersebut, dalam sehari jauh di atas batas kemiskinan yang 

ditetapkan oleh Badan Pusat Statiskik (BPS) per tanggal 16 Juli 2018 yang 

berjumlah Rp 18.000,- per hari untuk wilayah perkotaan. 

KESIMPULAN 

Setelah mengumpulkan, membaca, serta memahami laporan penelitian 

ini, masih ada poin yang perlu dilakukan dalam penyelesaian persoalan 

isu ODP ini. 

Pertama, upaya pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam hal 

menyediakan layanan kesehatan jiwa bagi ODP serta mengintegrasikan 

upaya melawan stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap ODP masih 

belum menunjukkan grafik yang membaik. Pemerintah perlu lebih giat 

lagi memaksimalkan upaya-upayanya untuk memastikan, di satu sisi, 

ODP dapat mengakses layanan kesehatan secara efektif dan tanpa 

diskriminasi. Dan di sisi lain, memberikan pemahaman yang menyeluruh 

kepada masyarakat guna menekan praktik stigma, diskriminasi dan 

kekerasan terhadap ODP. Kami berharap semua pihak dapat 

menempatkan posisi ODP sebagai manusia yang bermartabat dan setara 

dengan manusia lainnya, serta tidak ada lagi praktik perburuan 

sewenang-wenang terhadap ODP. Kesemua program tersebut haruslah 

dilandasi pada norma-norma hak asasi manusia. 

Kedua, semestinya ada peraturan yang jelas terkait penyelesaian perkara 

apabila terdapat ODP sebagai pelaku. UU Kesehatan Jiwa dan UU 
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Penyandang Disabilitas – sampai derajat tertentu – sesungguhnya 

menyediakan ketentuan hukum yang diperlukan. Sayangnya aparat 

penegak hukum terkait jarang menjalankan ketentuan yang termuat 

dalam kedua UU itu dengan alasan tindakan yang dilakukan oleh ODP 

dinilai begitu meresahkan. Penting bagi Kepolisian sebagai pihak 

pertama yang berinteraksi dengan ODP yang diduga melanggar hukum, 

untuk melibatkan tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap ODP yang didua melakukan tindak 

pidana.  

Ketiga, dalam hal ODP menjadi korban tindak pidana, negara juga harus 

menyediakan ketentuan dan perangkat hukum yang melindungi dan 

memastikan hak ODP dapat terpulihkan secara efektif. Jangan ada lagi 

narasi di publik bahwa terhadap ODP harus dilakukan tindakan di luar 

hukum karena alasan-alasan yang tidak berdasar. Misalkan, ODP harus 

diamankan karena dikhawatirkan akan membuat keributan, atau 

terhadap ODP harus dilakukan pemasungan karena keluarga malu atau 

dianggap membawa aib. Dalam hal seperti ini, para penegak hukum 

harus berani menjerat pelaku perbuatan sewenang-wenang terhadap 

ODP. 

Keempat, negara perlu lebih gigih lagi dalam upaya melawan 

pemasungan. Gerakan Indonesia bebas pasung sejatinya belum terlihat 

sebagai program nyata dan relevan. Kampanye bahwa ODP memiliki hak 

yang setara sehingga tidak diperkenankan untuk dipasung, seringnya 

hanya jargon belaka. Faktanya, sejak 2010 sudah ada kampanye tersebut, 

namun sampai sekarang Indonesia belum bebas pasung. Di 2017, 

Khofifah Indar Parawansa, selaku Menteri Sosial kembali menyerukan 

kampanye tersebut, namun nyatanya juga belum membawa hasil yang 
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signifikasn. Sekarang, kembali lagi diserukan bahwa tahun 2019 

Indonesia akan bebas pasung. Sayangnya seruan tersebut masih 

dianggap sebagai teriakan semata. Ini menunjukan bahwa sudah 

delapan tahun kampanye tersebut berbunyi namun belum mencapai 

hasil yang diinginkan. Sejatinya tindakan dan langkah tersebut memang 

tidaklah mudah, mengingat perlu kompetensi pengenalan gejala klinis 

penderita gangguan psikososial dan peningkatan keterampilan tenaga 

medis tentang kesehatan jiwa, serta mengoptimalkan pusat kesehatan, 

seperti puskesmas dan rumah sakit untuk mendeteksi langsung pasien 

yang terindikasi kena gangguan jiwa. Namun pemahaman tentang 

bentuk pemasungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan 

kejahatan pidana perlu terus diinformasikan kepada aparat negara dan 

juga masyarakat luas. 
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