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Publik dikejutkan dengan upaya paksa terhadap Robertus Robet, akademisi Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ) (dini hari, 6 Maret 2019). Robet ditahan karena dugaan ujaran kebencian terhadap 

institusi TNI saat orasinya di Aksi Kamisan depan istana negara, 28 Februari 2019. Awalnya, pasal 

yang dituduhkan, pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) dan / Pasal 14 ayat 2 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana dan / atau Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Aneh, bila tuduhan baik pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE maupun 156 KUHP tentang ujaran dan 

propaganda kebencian harus mendasari pidana kepada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan 

dalam masyarakat. Kategori pejabat pemerintah ataupun lembaga negara bukan termasuk dalam 



kategori pasal-pasal tersebut, Kabarnya, kedua aturan tersebut tak lagi digunakan POLRI untuk 

menjerat Robet. Sedangkan pasal 207 KUHP, tetap digunakan dan menjadikan Robet tersangka.  

Itu sebab, penangkapan tengah malam dengan tuduhan awal pasal-pasal tersebut, tak lebih sebagai 

bentuk kriminalisasi terhadap aktifis pro-demokrasi, sekaligus membungkam kebebasan dasar yang 

dijamin dalam konstitusi, yakni kebebasan ekspresi.  

Mengapa hukum dipaksakan untuk represi atas kritik dan apa makna penangkapan Robet dalam dua 

puluh tahun ruang demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan ekspresi?   

Hukum Represif   

Sekalipun kebebasan ekspresi dijamin secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia (UUD 1945), pasal Pasal 28 E ayat (2) dan (3), serta sejumlah peraturan 

perundang-uindangan terkait hak asasi manusia (HAM), khususnya pasal 22 ayat (3) UU HAM 

1999 dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh 

melalui UU 12 tahun 2005, tetap saja lahir dan bertahan sejumlah instrumen hukum yang berwatak 

represif, sebagaimana dua aturan yang dijeratkan pada Robet.  

Jamak kita ketahui, UU ITE banyak makan korban. Sejak 2008 diundangkan, data Southeast Asia 

Freedom of Expression Network (SAFEnet, 2018) menunjukkan 245 laporan terkait pasal 27 UU 

ITE. Ini adalah satu contoh aturan pasal karet yang berdampak luas represif pada publik. Menjadi 

tak masuk akal dan eksesif dalam penegakan hukum adalah penggunaan ‘pasal karet’ lainnya, yakni 

penggunaan pasal 207 KUHP tentang kesengajaan di muka umum dengan lisan atau tulisan 

menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia.  

Ada tiga alasan mendasar terkait pemberlakuan pasal 207 KUHP. Pertama, pasal ini dalam 

sejarahnya merupakan pidana warisan kolonial yang dulu berlaku di Hindia Belanda (Het Wetboek 

van Strafrecht voor Nederlandsch Indie), dan salah satu diantara pasal-pasal pidana yang digunakan 

untuk membungkam kritik kaum bumiputera yang kritis terhadap penguasa.  

Kedua, orasi lengkap, baik konteks menyanyikan mars, sesungguhnya menyajikan realitas untuk 

mengingatkan kembali publik tentang keterlibatan militer dalam urusan sipil. Robet, tidak sedang 



berbohong, apalagi menghina. Ia justru memberikan pencerdasan publik bagi kaum milenial yang 

hendak disapanya dalam orasi aksi kamisan tersebut. Apalagi, nyanyian mars dalam konteks orasi 

tersebut lazim dan biasa dinyanyikan mahasiswa dalam aksi reformasi 1998. Tanpa merujuk pada 

konteks yang dijelaskan dalam orasi, penggunaan aturan pasal 207 KUHP justru alami kesesatan 

dan menegaskan watak represifnya.  

Ketiga, terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

013-022/PUU-IV/2006, menyatakan penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan. Bila 

kelembagaan TNI merasa terhina, secara resmi maka pengaduan formalitasnya harus dilakukan oleh 

Panglima TNI sebagai pejabat struktural pemegang mandat kelembagaan. Sementara POLRI 

memproses hukum kasus tersebut berdasarkan ‘Laporan Polisi Model A’ (dilakukan polisi sendiri). 

Laporan model tersebut diatur oleh Peraturan Kapolri 14 Tahun 2012, dan ini bertentangan dengan 

hukum acara berdasarkan putusan MK. Ini, justru menguatkan dugaan publik kasus tersebut 

terkesan dipaksakan dan menjadi tanda tanya bagi profesionalisme POLRI.  

Pertaruhan Demokrasi 

Kebebasan ekspresi, memang bukan kebebasan tak terbatas. Kebebasan itu memang bisa dibatasi 

(derogable rights), sebagaimana diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 

20015) dan prinsip-prinsip siracusa. Dalam kasus Robet, tidak ada satupun pasal yang terkait 

pelanggaran atas pasal 207 maupun segala prinsip pembatasan kebebasan dalam sistem hukum hak 

asasi manusia.   

Kasus Robet tak bisa dilepaskan dengan konteks aksi kamisan yang mengangkat penolakan dwi 

fungsi TNI yang sedang bergulir wacananya di pemerintahan. Keinginan kembalinya dwi fungsi 

TNI, sama halnya menciderai cita-cita reformasi. Sama halnya dengan pembungkaman kritik, jelas 

akan melemahkan kebebasan dasar berekspresi yang menjadi pondasi negara hukum demokratis.  

Sebagaimana diangkat dalam perjumpaan akademisi dan aktifis HAM dalam ‘Refleksi HAM 20 

Tahun Reformasi' (NCHR Oslo Law School dan HRLS FH Unair, Surabaya 26 Februari 2019), 

bahwa ancaman terhadap kebebasan sipil, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan akademik, dan 

kebebasan pers mengalami tekanan yang kuat, dan kian mengeras represinya layaknya hidup dalam 

situasi rezim otoritarian. Sebagaimana diingatkan dalam Philip Nonet dan Zelsnick (1978) bahwa 



hukum sebagai pelayan kekuasaan represif adalah situasi yang terburuk, tahap awal dalam suatu 

evolusi hukum.  

Berharap, POLRI segera bisa mengevaluasi kasus hukum Robet, karena ini merupakan preseden 

buruk dan sekaligus pertaruhan bagi demokrasi Indonesia di masa depan.  

***


