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NEGARA HUKUM INDONESIA DI ERA 
POST-TRUTH

Herlambang P. Wiratraman

Ada dua konsep yang ditelaah relasinya, yaitu ‘Negara Hukum 
Indonesia’ dan ‘Post Truth’. Dalam diskursus filsafat hukum, 
post truth belum dibincangkan lengkap dan juga tidak terkait 
dengan Negara Hukum Indonesia.  Itu sebabnya, perlu untuk 
dilihat, dimana dan dalam situasi apa post truth bekerja, 
merepresentasi, dan mengadaptasikan dalam kehidupan 
hukum sehari-hari. Bernegara hukum di Indonesia, tentu 
bukan sekadar berhukum negara, yang menyandarkan 
superioritas reproduksi hukum otoritatif melalui kuasa formal 
struktural negara.  Bernegara hukum harus pula memahami 
realitas sosial hukum yang ada, termasuk tak hanya menelisik 
hukum dalam masyarakatnya, melainkan juga relasi hukum 
rakyat dengan hukum negara. Tulisan ini mendedah bagaimana 
dan sejauh mana idea Negara Hukum Indonesia di dalam 
konstitusi mengadaptasi dan atau bisa jadi terpapar pada 
klaim kebenaran di atas pondasi kebohongan (post truth era)?

“…. bakar saja buku Soetandyo, itu hanya meracuni 
ilmu hukum!” [dan di kemudian hari] “buku-buku yang 
diminta baca Herlambang, tolong ditarik dan tak usah 

dipakai lagi![1]

Ancangan

Post-truth oleh Oxford Dictionary didefinisikan sebagai[2] 
“Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less 
influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal 
belief” Kebenaran obyektif menyingkirkan dan menggantikan 

1 Pernyataan yang disampaikan dan dicatat peserta seminar dan kelas filsafat 
hukum. Kedua pernyataan itu disampaikan oleh orang yang sama di kampus Universitas 
Airlangga (2018)

2 Lexico (by Oxford), https://www.lexico.com/en/definition/post-truth (diakses 
20 Jun9 2019)
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keyakinan pribadi dan pandangan-pandangan yang terbentuk karena 
emosi sesaat. Di sini kata post truth bisa pula diterjemahkan bebas 
sebagai pasca kebenaran.  

Tulisan ini diawali dengan pernyataan di atas, karena penulis 
meminati pencarian kebenaran, sekaligus pendisiplinan kebenaran 
(hukum berikut tafsirnya). Sementara itu pertanyaannya adalah: 
‘buku kok dimusuhi?’ Bukankah buku dan isinya merupakan bagian 
tak terpisahkan dari proses dialektika keilmuan, pencarian makna 
kebenaran, baik bagi keperluan justifikasi maupun falsifikasi. 
Selanjutnya, ‘apa beda tentara masa rezim Orba (dan pula 
rezim Jokowi) yang melakukan sweeping buku, bakar buku dan 
memenjarakan penulisnya?[3]’ Pencarian sekaligus reproduksi ‘klaim 
kebenaran’ pun dibatasi, dienyahkan, dan dikubur dalam premis 
keilmuan (hukum) mapan, yang dibarengi dengan ideologisasi, atau 
mungkin sekadar pragmatisme kuasa akademik.  Apa yang terjadi 
adalah perkelindanan kuasa pengetahuan, kelas sosial akademisi, dan 
reproduksi pengetahuan semata-mata untuk merawat kepentingan 
kuasa. 

Argumen dalam tulisan ini berangkat, pertama dari pandangan 
bahwa reproduksi hoax (kebohongan) di tengah masyarakat dalam 
sistem bernegara hukumnya Indonesia, tak terlepas dari peran 
pendidikan hukum yang merepresentasikan struktur kelas sosial 
feudal yang menindas. Bahkan boleh dikata, kampus sesungguhnya 
miniatur kelas sosial masyarakat Indonesia. Kampus alih-alih menjaga 
marwah kebenaran atau benteng kebebasan (bastion libertatis), tetapi 
justru menjadi pendukung kepentingan penguasa birokrasi kampus 
atau bahkan pihak luar: perusahaan tambang atau perkebunan 
kelapa sawit yang merusak lingkungan, atau, para koruptor.  Titik 
tolak kedua adalah pandangan, post-truth dalam berhukum harus 
dilihat sebagai resultante yang bergradasi dari ragam kepentingan, 
dari yang sifatnya personal-psikologis hingga struktural-elit politik 
kuasa. Itu sebabnya, kebenaran yang dikonstruksi, tidak sekadar 
single factor, melainkan multiple-factor, berlapis-lapis, beririsan, 
dan bertumbukan kepentingan. Dalam perbincangan negara hukum, 

3   Wiratraman, HP. 2018. “Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme dan Penindasan 
HAM”, dalam Al Khanif dan Manunggal (eds) Hak Asasi Manusia:  Politik, Hukum dan 
Agama di Indonesia.  Yogyakarta: LKIS
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faktor-faktor itulah yang membentuk equilibrium pengaruh-
kepentingan dan pada akhirnya merupakan bagian dari proses 
penciptaan kebenaran.

Titik tolak itulah yang menjadi pijakan meneropong, bagaimana 
dan sejauh mana idea Negara Hukum Indonesia di dalam konstitusi 
mengadaptasi atau justru terpapar pada klaim kebenaran yang dibuat 
di atas pondasi kebohongan (post truth era)?

Kontestasi Negara Hukum

Perbincangan Negara Hukum Indonesia, dalam perspektif 
ketatanegaraan, kerap ‘dikembalikan’ atau disandarkan pada teks 
konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan  (3)  Undang-Undang  Dasar  
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD   1945).  Disebutkan: 
‘(2)   Kedaulatan   berada   di   tangan   rakyat   dan   dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar’; ‘(3) Negara Indonesia adalah 
negara hukum’.

Gagasan Negara Hukum, kerap disandingkan dengan konsep ‘rule 
of law’-nya Inggeris dan Amerika, atau ‘rechtstaat’-nya Jerman dan 
Belanda, atau pula ‘état de droit’-nya Perancis. Masing-masing ide 
tersebut secara konseptual dapat dibedakan asal muasal kesejarahan, 
konteks sosial politik, dan pula turunan doktrin-doktrinnya. 
Namun dalam pandangan Adriaan Bedner[4], semua itu dapat 
dipetakan berbasis fungsi dan elemen: prosedural, substansi, dan 
mekanisme pengawasan (atau kelembagaan yang menjaga fungsi).

Sementara itu, pengalaman empirikal dalam jagad sosial-politik 
di Indonesia, menunjukkan bahwa cita atau ide negara hukum 
(rechtsstaat) sering diterjemahkan sebagai supremasi hukum, jaminan 
perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, persamaan 
dalam hukum, peneguhan prinsip legalitas, serta upaya mencapai 
tujuan bernegara. Untuk menggerakkan cita atau ide tersebut, 
diupayakan gagasan-gagasan konstitutionalisasi, penciptaan 
kelembagaan negara yang berfungsi efektif, serta direproduksinya 
diskursus baru yang sepintas terlihat baik, seperti good governance 

4   Bedner, Adriaan W. 2010. “An Elementary Approach to the Rule of Law”, Hague 
Journal on the Rule of Law, 2: 48–74, 2010.
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dan akses pada keadilan.[5] 

Gambaran resmi di atas tentang Negara Hukum Indonesia tak 
mengejutkan.  Alasannya karena cara berfikir dominan dalam kajian 
ketatanegaraan Indonesia dilandaskan terutama pada pemahaman 
realitas produk-hukum negara yang berkarakter tekstual-doktrinal 
dan sangat state-based paradigm. Negara Hukum terutama dipotret 
dari sudut pandang fungsi, struktur, wewenang, relasi kelembagaan, 
dan politik hukum. Di sini penulis menamakannya sebagai structural-
functional based constitutionalism.  

Pada kenyataan, cara pandang ini terhadap Negara Hukum (di 
Indonesia) kerap tak menjangkau alam pikir korban atau masyarakat 
yang justru terpapar pada bekerjanya negara hukum dalam politik 
ketatanegaraan. Bekerjanya negara dan hukum adalah lebih sebagai 
‘mekanisme alat’ dan sebagai alat difungsikan untuk mencapai 
kepentingan-kepentingan yang jauh dari masyarakat. Itu sebab, 
perspektif hukum, sebaliknya perlu, dilihat justru dari realitas 
masyarakat (society based paradigm). Dalam konteks itu (law in society), 
terlahir begitu banyak ragam pemikiran kritis dalam membaca situasi 
bekerjanya hukum, termasuk dari sudut pandang ketatanegaraan. 
Dari sudut pandang ini, Negara Hukum akan banyak ditinjau dari 
dampak atau pengaruhnya terkait dengan hak-hak dasar individu 
atau kelompok.  Titik beratnya bukan doktrin hukum yang acap 
justru manipulatif.  Dalam kajian ketatanegaraan, ini diistilahkan 
sebagai human rights based constitutionalism.

Perdebatan soal kebenaran hukum di era post-truth dalam kedua 
paradigm berbeda tersebut menjadi sangat penting.  Debat perihal 
obyektifitas kebenaran yang berlangsung dalam ranah meta structural-
functional kian bergeser ke ranah meta human rights yang justru 
menampilkan kerancuan berpikir yang menghambat pemajuan hak 
asasi manusia. Pertanyaan tendensius, ‘HAM siapa yang anda bela?’ 
menjadi kelaziman. Misalnya, ketika komunitas pergerakan Social 
Movement Institute (SMI) Yogyakarta membela keluarga terpidana 

5   Wiratraman, H.P.  2015.  “Dehumanisasi,  Negara  Hukum  dan  Konstitusionalisme  
di  Indonesia: Melacak  Jejak  Pemikiran  Soetandyo  Wignjosoebroto  soal  Ketatanegaraan”.  
Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural   Rakyat:   Soetandyo   Wignjosoebroto   tentang   
Hukum,   Sejarah   dan   Keindonesiaan.   Jakarta: Epistema Institute-HuMa. hal. 24
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teroris atau keluarga tersangka teroris. Mereka justru dituding 
membela dan mendukung terorisme.[6]  SMI dalam kasus-kasus 
seperti ini sebenarnya sedang menjalankan fungsi pengawasan sosial 
atas penegakan hukum dan kebijakan penanganan dan penegakan 
hukum terhadap perkara-perkara terorisme[7].  Situasi serupa muncul 
ketika YLBHI, KontraS dan koalisinya melakukan investigasi atas 
kasus kekerasan polisi dalam peristiwa Mei 2019.[8]  Pandangan dan 
keyakinan individual atau kolektif (yang jauh dari fakta obyektif) 
dipergunakan untuk melawan dan mendiskreditkan kerja human 
right defenders.

Bahkan tanpa perlu bergeser ke arah ‘meta’ teramati paradigma 
dominan yang digunakan untuk menelaah bekerjanya negara hukum 
Indonesia justru kerap mendehumanisasi. Dehumanisasi, atau 
penyingkiran nilai-nilai moral kemanusiaan, menjadi salah satu 
penyakit kronis di keadaban Indonesia.  Tampak proses dehumanisasi 
tidak lagi mampu dicegah hukum Negara bahkan kecenderungan ini 
sudah melekat padanya (embodied dehumanization).  Ancaman terbesar 
dari itu adalah memudarnya peradaban kemanusiaan. Tahap menuju 
memudarnya peradaban tersebut setidaknya ditandai dengan enam 
hal. (1) meningkat dan meluasnya intoleransi di tengah masyarakat; 
(2) pelanggaran hak asasi manusia terjadi sistematik dan adanya 
pembiaran negara; (3) budaya kekerasan tumbuh subur, termasuk 
kekerasan berbasis identitas kelompok/mengatasnamakan agama 
tertentu, dengan atau tanpa difasilitasi penyelenggara negara; (4) 
tirani mayoritas terhadap minoritas; (5) kegagalan pemilihan umum 

6   Dalam pemberitaan dikabarkan Sriyono (terduga/tersangka teroris) memukul 
dan menyerang polisi.  ‘Penyebab Tewasnya Sriyono, Terduga Teroris Asal Klaten’, Liputan 
6, 14 Maret 2016, https://www.liputan6.com/news/read/ 2458561/Penyebab-tewasnya-
sriyono-terduga-teroris-asal-klaten   (diakses   12   Juni   2019).   Pernyataan tersebut, tentu 
saja dibantah pihak keluarga dengan didampingi PP Muhammadiyah. Istri Terduga Teroris 
Sriyono, kembalikan Uang Duka, Media Indonesia, 30 Maret 2016. https://mediaindonesia.
com/read/ detail/37159-istri-terduga-teroris-sriyono-kembalikan-uang-duka (diakses 12 
Juni 2019).

7   SMI: Revisi UU Terorisme Dinilai Ancam Gerakan Sipil’, Kabar Kota, 22 Maret 
2016.

8   Temuan Awal Pemantauan Bersama Peristiwa Mei 2019, YLBHI,  https://ylbhi.
or.id/informasi/siaran-pers/temuan-awal-pemantauan-bersama-peristiwa-meI-2019/  
(diakses  15  Juni  2019).  Berdasarkan temuan-temuan di atas beberapa kesimpulan bisa 
ditarik, yaitu (1) Terindikasi adanya pelanggaran  HAM  dengan  korban  dari  berbagai  
kalangan (tim  medis,  jurnalis,  penduduk  setempat, peserta  aksi,  dari  berbagai  usia);  
(2)  Terjadi  penyimpangan-pelanggaran terhadap KUHAP,  Konvensi  Anti  Penyiksaan/
CAT,  Konvensi  Hak  Anak/CRC,  Perkap  1/2009,  Perkap 9/2008, Perkap 16/2006 tentang 
Penggunaan kekuatan, Perkap 8/2010, Perkap 8/2009
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yang justru membuka peluang bagi bandit berdasi untuk menguasai 
panggung politik; dan (6) banyaknya cendekiawan yang dengan  
gampang  melacurkan  intelektualitas untuk membela kepentingan-
kepentingan korup dan pelanggengan penindasan.[9]. 

Kesemua ini menunjukkan proses dehumanisasi dalam Negara 
Hukum Indonesia sesungguhnya masih terus berjalan dan kondisi 
ini sangat buruk.  Apa yang dikorbankan adalah kebenaran hukum 
yang juga masih harus berhadapan dengan reproduksi kebohongan, 
manipulasi informasi, dan ikthiar Negara mendisiplinkan 
ragam wacana. Terjadi perbenturan dan kontestasi antara dua 
constitutionalism paradigm.

Pendisiplinan Wacana Kebenaran [Negara] Hukum

Sejak kapan hukum bisa tegak di negeri ini? Jutaan nyawa 
melayang begitu saja tanpa ada yang tahu siapa penanggung 
jawabnya. Sasaranya bisa berurutan dengan nama beragam: kiri, 
islam radikal, teroris, sesat dan penghambat pembangunan. Semua 
orang yang mendapat label itu bisa dipenjara, dicabut haknya dan 
dibunuh. Sebutanya untuk zaman ini, kriminalisasi. Kriminalisasi 
telah berjalan secara massal, sistematis dan memakan jutaan korban.[10]

Penulis, dalam suatu Konferensi,[11] mengawali presentasi dengan 
suatu pertanyaan: “Apakah Pemilu demokratis akan melahirkan 
pemerintahan demokratis?”  Jawabannya meragukan karena pemilu 
jujur nan adil-pun kerap dimaknai sekadar doctrinal, yaitu hanya 
sebagai syarat mekanisme berdemokrasi dalam negara hukum. 
Simpulan ini diusung diskusi yang muncul. Banyak peserta meragukan 
logika bahwa demokratisasi pemilu niscaya melahirkan demokratisasi 
kekuasaan.  Satu penyebab utama adanya keraguan itu 
adalah pandangan sistem politik berikut pemilunya (2019) masih 
juga dibayang-bayangi politik kartel.  Ancaman kartelisasi politik 

9   Wiratraman, HP. 2015, op. cit.
10  Prasetyo, Eko. 2015.   “Apa   Kita   Masih   Percaya   Pada   Hukum?”,   Indoprogress.   

https://
indoprogress.com/2015/07/apa-kita-masih-percaya-pada-hukum/ (diakses 21 

Juni 2019).
11  Konferensi Hukum   Tata   Negara   Nasional   ke-5   di   Batusangkar   9-12 

November 2018 bertajuk  ‘Tantangan  Menjaga  Kedaulatan  Rakyat  melalui  Pemilu
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adalah menguatnya potensi dan sumber kuasa otoritarianisme dalam 
struktur dan sistem ketatanegaraan dan dengan itu melemahkan 
daya tahan negara hukum demokratis. Padahal konteks berdemokrasi 
bukanlah sekadar ritual politik lima tahunan, memilih mereka para 
pemangku kuasa. Pemilu sejatinya menentukan masa depan negara 
hukum demokratis di Indonesia.

Bertahannya kuasa otoritarianisme, dicirikan dua hal: (a) 
kartelisasi politik; dan (b) tidak kurang pentingnya, korupsi sistemik 
organ politik lembaga negara dan partai. Sayangnya demokratisasi 
politik melalui pengaturan sistem pemilu yang sebenarnya sekarang 
ini jauh lebih baik belum berhasil mengubah kontestasi politik kartel, 
yang bekerja di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lagipula 
aturan besaran ambang batas Pilpres justru menebalkan oligarki 
kekuasaan politik-ekonomi.  Dengan kata lain, kekuasaan oligarkis 
berhasil menggunakan hukum untuk melestarikan cengkeram 
kekuasaannya.  Hasil akhirnya, pemilu lagi-lagi hanya merupakan 
pesta elit. Betul tak lagi tersentralisasi layaknya rezim otoritarian 
Soeharto.  Perubahannya adalah elit politik ekonomi di sejumlah 
lapisan (pusat dan daerah), berkompetisi sembari terus merawat 
relasi kekuasan dengan partai bahkan dengan oposisi.

Serupa dengan Pemilu 2014, partai politik begitu mendominasi 
dan memiliki daya tawar besar untuk mempengaruhi siapa yang duduk 
di dan jalannya pemerintahan. Bahkan partai yang tidak memberikan 
dukungan pada presiden terpilih bebas menempatkan orang-orang 
mereka di cabinet. Partai-partai politik sangat leluasa mengarahkan 
dukungan kepada kandidat pilihannya di pilpres. Pada saat sama, tak 
sedikit, elit partai politik (atau secara organisasi) mengidap penyakit 
akut korupsi. Elit-elit politik partai ternyata berganti bukan karena 
regenerasi biasa dalam rangka proses pendewasaan dan pencerdasan 
secara politik. Pengantian elite partai justru terjadi akibat kinerja 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membaju oranyekan 
banyak petinggi partai.

Bilamana dua gejala penyakit di atas tidak ditangani, niscaya Pemilu 
menjadi jalan tol otoritarianisme dan perlahan bisa mematikan fungsi 
ideal Negara Hukum. Lantas, bagaimana daya tahan Negara Hukum 
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Indonesia, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945?  Hal ini akan ditelaah dengan mengikuti pandangan 
Bedner tentang tiga elemen negara hukum: prosedural, substansial 
dan mekanisme pengawasan.

Elemen prosedural diperlihatkan dari bagaimana pemerintahan 
dijalankan dengan hukum (rule by law). Pada saat sama, tindakan 
negara harus tunduk pada hukum, memenuhi legalitas formal (hukum 
harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan bisa diprediksi 
pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang), serta aspek 
persetujuan menentukan atau mempengaruhi muatan dan tindakan 
hukum.  Selanjutnya, elemen substansial lebih pada penegasan 
adanya subordinasi semua hukum dan interpretasinya pada prinsip 
fundamental keadilan, perlindungan hak asasi dan kebebasan 
perorangan, serta upaya pemajuan hak asasi sosial dan perlindungan 
hak kelompok.  Terakhir, elemen mekanisme pengawasan dilakukan 
oleh lembaga peradilan independen, serta lembaga-lembaga lain yang 
memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi elemen 
lainnya dari Negara Hukum. 

Dalam realitas praksis, betul bahwa tiap elemen Negara Hukum 
tersebut dijalankan.  Namun ternyata dijalankan dengan agen yang 
menyimpang, yaitu menopang kepentingan-kepentingan elit oligarkis 
dalam bentuk baru otoritarianisme (atau neo-otoritarianisme). 
Taruhlah kasus kriminalisasi Budi Pego yang menolak tambang 
emas Tumpang Pitu (Banyuwangi), gugatan terhadap dua akademisi 
IPB, Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo yang menjadi saksi 
ahli dalam perkara korupsi sektor sumberdaya alam, atau persekusi 
yang dilakukan kelompok-kelompok intoleran. Kasus-kasus seperti 
ini merupakan sederet contoh nyata tak bekerjanya elemen-
elemen Negara Hukum.  Sekaligus kasus-kasus di atas menandakan 
kemunculan neo-authoritarianism yang didefinisikasi He Li sebagai:[12]

otokrasi yang tercerahkan, seorang pemimpin yang kuat 
mengadopsi langkah-langkah tidak demokratis untuk 
menegakkan pembangunan ekonomi’. 

12  Li,  He.  2015.  ‘Neo-authoritarianism’.  Political  Thought  and  China’s  
Transformation,  https:// link.springer.com/chapter/10.1057/9781137427816_3 (diakses 
5 November 2018), pp 31-45



Buku Seri 
Filsafat Hukum Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth 

137

Langkah ‘tak demokratis’ itu, justru dimulai dari kartel 
politik dalam pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia, 
atau yang disebut pula ‘koalisi kartel[13]’ atau cartelized party 
system.[14] Memperburuk itu semua adalah ‘industri hoaks’ 
atau pembohongan publik melalui media social.  Industri ini yang 
digunakan bebas oleh partai-partai politik dan masyarakat umum 
tak hanya mendelegitimasi Pemilu, namun menghilangkan esensi 
berdemokrasi untuk pencerdasan politik kewargaan. Tahapan ini 
sesungguhnya tak mengejutkan.  

Otokrasi tumbuh subur di masa otoritarianisme Soeharto.  
Namun yang tersaksikan saat ini lebih pada otokrasi di politik local 
sebagai warisan tradisi masa lalu. Inilah yang disebut Vedi R.  
Hadiz[15]  sebagai  relink the experiences of post- authoritarianism with 
the localisation of power.   Kuasa oligarki terdesentralisasi seiring 
dengan pergeseran otoritas yang tadinya memusat di Jakarta, dan 
kini berada di daerah-daerah (decentralised authoritarianism).  Apa 
dan bagaimana keterkaitan gejala ini dengan Pemilu 2019 lalu?

Tidak pernah terbayangkan demokrasi dan pemilu tersandera 
dalam ruang reproduksi kebohongan dalam skala masif.  Penyebaran 
berita dan disinformasi palsu melonjak di Indonesia, jauh sebelum 
jutaan orang dijadwalkan turut serta dalam pemilu. Data yang dirilis 
laporan Mafindo, organisasi yang memerangi berita palsu dalam 
rangka meningkatkan literasi digital, menunjukkan lonjakan berita 
dan disinformasi palsu politik sebesar 61% antara Desember 2018 dan 
Januari 2019.  Sangat menggangu adalah fakta target disinformasi 
tersebut bukan hanya kandidat politik (calon legislatif), tetapi juga 
lembaga pemilihan. Maka, jika proses pemilihan terus diragukan dan 
disengketakan, siapa-pun pemenang, tidak akan mudah diterima dan 
bisa terjadi kekacauan.[16]” 

13  Nurhasim,  Moch.  2008.  “Ambang  Batas  Pencalonan  dan  Kecenderungan  
Koalisi”,  Kompas,  8 November 2018.

14  Ambardi, Kuskridho. 2008. “The Making of the Indonesian Multiparty System: 
A Cartelized Party System and Its Origin”. PhD Dissertation, The Ohio State University.

15  Hadiz, Vedi R.  2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A 
Southeast Asia Perspective. California: Stanford University Press.

16  Fake news spikes in Indonesia ahead of elections’, The Guardian, 20 Maret 
2019. https:// www.theguardian.com/world/2019/mar/20/fake-news-spikes-in-indonesia-
ahead-of-elections (diakses   20 Juni 2019).
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Seiring dengan itu, rusuh ricuh, tak (saling) percaya, perundungan, 
persekusi dan kekerasan hadir dalam proses pemilu 2019. 
Pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam era post-truth ini? Bahwa 
informasi dan pengetahuan berikut klaim kebenaran ternyata tidak 
lagi dimonopoli penguasa Negara. Kuasa untuk itu telah berpindah 
pada pengguna media sosial.

Tentu gejala ini tidak khas Indonesia.[17]  Namun pertanyaan 
penting di sini bagaimana hoax atau manipulasi informasi yang 
bekerja dalam ruang social memengaruhi berhukumnya negara 
(Indonesia), baik di level aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan 
dan peradilan), maupun di level penyelenggara pemerintahan atau 
birokrasi hukum? Bagaimana pula para pengacara berikut para ahli 
dari kalangan akademisi bekerja dalam situasi tersebut?

‘Sarpinisme!”: Relasi Kuasa dan Tafsir Kebenaran

Kebenaran, atau truth, di sini dipahami sebagai narasi (discourse) 
dan representasi struktural relasi kuasa. Penutur kebenaran hukum 
merujuk pada dua jenis kebenaran: kebenaran umum dan kebenaran 
yang ditetapkan sebagai tujuan hukum. Sebagai tujuan hukum, klaim 
kebenaran dalam suatu narasi tak hanya menampilkan sumber-
sumber diskursif, namun juga sekaligus meneguhkan kebenaran 
kepentingan yang diusung.   Pengacara (membela klien di pengadilan 
atau bekerja untuk perusahaan) akan senantiasa bekerja menarasikan 
klaim kebenaran-kebenaran hukum untuk menjaga atau merawat 
kepentingan-kepentingan contigent klien tatkala berhadapan dengan 
mitra usaha, birokrasi pemerintahan maupun buruh perusahaan. 
Klaim itu, bukan semata soal apa yang dituliskan, sebagaimana 
dalam bentuk ‘legal memo’ atau ‘legal opinion’, melainkan pula bahasa 
tubuhnya, respon melalui ucap dan lakunya, serta segala penempatan 
percakapannya, entah yang kerap disebut sebagai penyangkalan, 
sinyal non-verbal, serta implikasi-implikasi yang dibentuk dalam 
proses pemaknaan resmi dan tak resmi. Diskursif kebenaran tersebut 
akan berkelindan dengan legitimasi, otoritas, dan kuasa struktural 

17  Meet the fake news trolls who influenced US and Indonesian polls for money, 
Channel Asia, 5 Januari 2019, https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/trolls-
fake-news-industry-elections- veles-malaysia-indonesia-us-11087430 (diakses 21 Juni 
2019).
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lainnya yang memungkinkan membentuk diskursifnya.[18].  

Pada bagian ini akan disajikan satu contoh ilustratif bagaimana 
kebenaran hukum muncul sebagai suatu wacana (discourse). Pilihan 
kasusnya adalah suatu kasus pra-peradilan yang diperiksa dan 
diputus oleh Hakim Sarpin Rizaldi.  Satu alasan untuk itu dipicu oleh 
kegalauan (alm.) B. Arief Sidharta (ketua Asosiasi Filsafat Hukum 
Indonesia (AFHI) pertama. Ia prihatin karena keterangannya sebagai 
saksi ahli dihadapan sidang praperadilan yang dipimpin Hakim Sarpin 
ditafsirkan seolah mendukung putusan akhir yang diambil.[19]  Secara 
formal keberatan ini juga telah disampaikan pada Komisi Yudisial 
Indonesia. Komisioner KY, Taufiqurahman Syahuri, menegaskan 
setidaknya ada tiga dugaan penyimpangan yang dilakukan Hakim 
Sarpin saat memutus permohonan praperadilan Budi Gunawan[20]: (a) 
putusan Hakim Sarpin menciptakan perubahan tafsir Pasal 77 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang semestinya 
merupakan ranah Mahkamah Konstitusi (MK); (b) putusan Sarpin 
juga telah mengubah kewenangan sidang praperadilan dan (c). 
Ketiga, Sarpin mengubah praperadilan menjadi pengadilan umum 
dengan cara memeriksa dan menilai substansi perkara.[21]21

Bila disimak lebih rinci, putusan Hakim Sarpin[22]sesungguhnya 
menggunakan dan membenarkan argumentasi hak asasi manusia 
(HAM). Kata ‘hak’ dikutip 354 kali, sementara kata ‘HAM’ itu sendiri 
dikutip 36 kali, dalam putusan setebal 243 halaman.  Rujukan pada hak 
asasi manusia muncul dalam konteks pertanyaan: apakah penetapan 
tersangka merupakan pelanggaran HAM?  Berkenaan dengan ini 
perlu dicatat penetapan status tersangka merupakan wewenang KPK 
yang diatur dalam KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, selanjutnya UU 

18  Bilmes, Jack, ‘Truth and proof in a lawyer’s story’, Journal of Pragmatics, 
Volume 44, Issue 12, September 2012, Pages 1626-1638, https://doi.org/10.1016/j.
pragma.2012.07.001

19  ‘Menjelang Panel Kasus Sarpin, Arief Sidharta Masih Mengajar’, Tempo, 25 
Februari 2015.
https://nasional.tempo.CO/READ/645185/MENJELANG-PANEL-KASUS-SARPIN-

ARIEF-SIDHARTA-MASIH-MENGAJAR/ full&view=ok (diakses 21 Juni 2019).
20 KY Telusuri Dugaan Kekeliruan (22 februari 2015) http://m.baranews.co/web/

read/33712/ky.telusuri.dugaan.kekeliruan.sarpin#.XYwuNyQZzIU.
21 KY Telusuri Dugaan Kekeliruan Sarpin’, Kompas, 22 Februari 2015.
22  Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel., 16 Februari 

2015,
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TPK), serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).  Adanya pengaturan proses (acara 
pidana)[23] itu justru menjadi instrumen untuk cegah pelanggaran 
HAM.22  Sebab itu pula, praktik kekerasan untuk mendapatkan 
pengakuan dari tersangka, tekanan dan ancaman, harus dihindari.  
Singkatnya, penetapan tersangka menjadi suatu pelanggaran HAM 
bila dalam proses penyelidikannya, misalnya dilakukan atas dasar 
prasangka tanpa bukti dan mengabaikan persyaratan formal, 
bersifat diskriminatif, atau terjadi penangkapan dan penahanan 
secara sewenang-wenang (Pasal 9 Deklarasi Universal HAM, Pasal 9 
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 17 UU 
HAM).

Putusan Itu, …

Dari begitu banyaknya argumentasi hukum bernuansa hak asasi 
manusia yang muncul dalam putusan Hakim Sarpin, setidaknya 
pewacanaan hak asasi manusia dapat ditunjukan ada 4 kesalahan 
nalar hukum.

Pertama, putusan Hakim Sarpin menunjukkan ketidakpahaman 
dan ketidakmampuan membedakan hak menurut hukum dengan 
hak asasi manusia. Hak tersangka untuk mengajukan keberatan 
dalam mekanisme pra-peradilan merupakan hak menurut hukum 
(acara pidana). Bukan hak asasi manusia. Sebaliknya, hak tersangka 
mendapatkan keadilan dari proses hukum yang bebas dan tak 
memihak, merupakan hak asasi manusia.

Kedua, wacana dan argumentasi HAM diposisikan sebagai 
pembenaran secara keliru. Putusan Hakim Sarpin berulang kali 
merujuk ketentuan Pasal 17 UU HAM dan Pasal 14 Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 tahun 2005). Padahal, 
argumentasi tersebut tak langsung berkait dengan pokok perkara. 
Tiadanya prosedur formal yang dilanggar KPK, jelas menunjukkan 
argumentasi tersebut dilekatkan sekadar sebagai pembenaran 

23 Di dalam persidangan, penyelidik KPK yang menangani kasus BG, Iguh Sipurba, 
menyatakan bahwa penyelidikan kasus BG dimulai sejak Juni 2014, dan dipicu oleh 
pengaduan masyarakat.   Berdasarkan ekspose bersama empat pimpinan KPK pada 11 
Januari 2015, keempat pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, 
Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja sepakat menerbitkan surat perintah penyidikan. 
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untuk melawan upaya penegakan hukum anti korupsi. Apalagi, 
fakta menunjukkan belum ada proses penangkapan dan penahanan 
terhadap tersangka BG.

Ketiga, putusan itu mencerminkan kesalahpahaman konsep dan 
teori HAM perihal derogable rights. Putusan Hakim Sarpin merujuk 
pada keterangan ahli yang menyatakan penetapan sebagai tersangka 
sudah merupakan upaya paksa yang mengurangi hak asasi seseorang. 
Persoalannya adalah bahwa proses penetapan sebagai tersangka 
diatur secara ketat (dalam hukum acara pidana) dan seandainyapun 
dimaknai sebagai upaya paksa, maka pengurangan hak asasi 
(pembatasan kebebasan) tersebut dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Menetapkan tersangka, bahkan menangkap 
dan menahan tidak bisa begitu saja dimaknai sebagai pelanggaran 
hak asasi (pembatasan kebebasan), terutama bilamana pengurangan 
atau penyimpangan darinya sudah dilakukan berdasarkan hukum 
dan mengikuti prosedur.

Keempat, putusan Hakim memuat argumen yang menegasikan 
wewenang formal KPK, dan lebih jauh lagi mengenyampingkan 
atau menghapus fakta ada dugaan tindak pidana. Padahal sekalipun 
dalam putusan tersebut, KPK dianggap tidak berwenang menangani 
dugaan tindak pidana korupsi (yang menjadi alasan penetapan 
tersangka), fakta ini tidak meniadakan kenyatan KPK memiliki 
bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana yang diduga 
dilakukan pemohon.

Argumentasi dalam putusan di atas yang merujuk pada 
pewacanaan hak asasi manusia, pada akhirnya memperlihatkan 
logika hukum doctrinal. Wacana hak asasi manusia di dalamnya 
merupakan ‘kosmetik’ (cosmestics justification), poles di sana-sini 
untuk mendapatkan ‘cantiknya putusan’. Sangat disayangkan 
putusan itu kemudian digadang seolah membela atau melindungi hak 
asasi manusia tersangka.  Pandangan ini sejalan dengan Shidarta.[24]  
Dalam telaahannya, pemilahan niscaya antara penemuan hukum 

24 Sidharta, “Kekaburan Demarkasi antara ‘Rechtsvinding’ dan ‘Rechtsschepping’: 
Kajian terhadap Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN. Jak.Sel” di dalam Khairul Fahmi dkk., 
ed. 2015. Menegakkan Hukum tanpa Melanggar Hukum: Eksaminasi Putusan Praperadilan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/PID.Prap/2015/PN/JKT.SEL. Jakarta: Raja 
Grafindo Persada.
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dan pembentukan hukum telah diterabas tanpa lagi mengindahkan 
pakem-pakem keilmuan hukum. Sayangnya pengaburan ini juga di 
kemudian hari diikuti oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 
No. 21/PUU- XII/2014 yang mendukung argumen bahwa penetapan 
tersangka merupakan objek praperadilan. 

Sarpinisme….

Nalar dan alur argumen Hakim Sarpin sangat menarik untuk 
dikaji dari sudut pandang keilmuan hukum. Kebenaran hukum yang 
tercermin dari putusan hakim dirumuskan atas suatu pertimbangan 
formal. Pada saat sama, pokok soal (terjadinya tindak pidana korupsi 
dalam jabatan) dikesampingkan begitu saja. Bisa jadi, diniatkan atau 
tidak, putusan cosmestics justification tersebut menjadi pijakan 
justru untuk melindungi kekuasaan korup dari jangkauan hukum. 
Kecenderungan argumentasi ini taruhlah diberi penanda sebagai 
aliran (pemikiran) sarpinisme.

Kegiatan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam aliran 
sarpinisme dimaknai sekadar sebagai ikthiar untuk melindungi 
dan menopang politik koruptif.  Hukum, dalam arti norma yang 
dituliskan, dipilih, digunakan dan ditafsirkan parsial, dibingkai rapi 
(framing) untuk melayani kepentingan politik kuasa dan hukum 
yang justru koruptif.  Sarpinisme dengan kata lain adalah konstruksi 
hukum non-mainstream dan melawan ‘nurani publik’. Di dalamnya 
dapat ditemukan penggunaan argumentasi tekstual normatif 
minimum, tidak koheren dan tak ditopang dengan argumen realitas 
kontekstual, atau mengenyampingkan dan melampaui norma yang 
berada di belakang dan melandasi ketentuan hukum. 

Penanda sarpinisme secara etimologi berasal dari kata ‘Sarpin’, 
yang dalam bahasa filsafat sesungguhnya tak bermakna.  Sebaliknya, 
hal ini merupakan peristiwa yang benar terjadi, dapat dialami sebagai 
realitas unik dalam ikhtiar pencarian kebenaran (hukum), terutama 
dalam menafsir Pasal-pasalKUHAP. Sarpinisme sebagai suatu cara 
bernalar dan beragumen hukum dalam khazanah ilmu hukum 
Indonesia tak pernah jelas apakah dapat dipahami sebagai legal 
parody (dagelan hukum) ataukah justru sekadar menciptakan legal 
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uncertainty (ketidakpastian hukum). Bisa juga terjadi yang muncul 
adalah kedua-duanya dengan hasil akhir legal unclarity (hukum yang 
membingungkan karena tidak bisa diikuti sama sekali, ketidakjelasan 
hukum.[25] 

Post-Truth dan aliran Sarpinisme…

Dalam konteks post-truth, pewacanaan kebenaran hukum 
dilakukan secara selektif, motivasional atas dasar kebutuhan dan/
atau kepentingan temporal dan contigent. Alih-alih menciptakan 
atau menemukan hukum sebagai keadilan, hukum sekadar menjadi 
instrumen untuk membenarkan pelanggaran hukum atau setidaknya 
kebijakan pembiaran pelanggaran hukum.  Sebagaimana ditunjukkan 
di atas, gejala yang sama dijumpai dalam pola pikir sarpinisme.

Satu contoh kasus adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, 
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 039/G.PLW/2017/ PTUN.
Smg.[26].  Atas dasar dismissal pengajuan gugatan TUN (Tata Usaha 
Negara yang memuat pertimbangan formal minimal, pemerintah 
Provinsi mendapat pembenaran hukum untuk mengenyampingkan 
Putusan Mahkamah Agung yang justru membatalkan izin lingkungan 
untuk eksplorasi tambang di pegunungan karst Kendeng oleh PT. 
Semen Indonesia.  Atas dasar putusan dismissal itu pula, tanpa 
menunggu terbitnya izin lingkungan baru, eksploitasi tambang karts 
untuk mendukung industri semen terus dilakukan.  Gubernur Jawa 
Tengah, Ganjar Pranowo, bahkan menyatakan bahwa keputusan 
mencabut izin lingkungan sudah sesuai dengan yang diperintahkan 
oleh MA. Selanjutnya, izin lingkungan (yang sudah dibatalkan MA) 
dapat diperbahuri atau diperbaiki apabila PT Semen Indonesia 
melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.  Apa yang jelas muncul 
adalah pembangkangan hukum (legal disobedience) terhadap Putusan 
Mahkamah Agung maupun pengabaian rekomendasi KLHS (Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis).[27].

25 Dalam bahasa Jawa disebut, ‘ora keno dicekel buntute’.
26  Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Gubernur Jawa 

Tengah. Pokok perkara adalah keabsahan izin lingkungan yang membenarkan eksploitasi 
sumberdaya alam (bukit karst) di pegunungna Kendeng, Jawa Tengah.

27  “Soal Penerbitan Izin Baru Pabrik Semen di Rembang, Ganjar Dinilai 
Membangkang”, Kompas, 24 Februari 2017. https: //nasional. kompas. COM/READ/2 
017/02 /2 4/192 2 2 541/soal.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.
dinilai.membangkang (diakses 22 Juni 2019).
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Catatan Pamungkas

Dampak negatif dari cara berpikir sarpin dalam era post truth 
adalah pelemahan ikhtiar penegakan hukum pidana, khususnya 
pemberantasan korupsi dengan marak pengajuan pra-peradilan,[28] 
dan pembiaran perusakan dan penghancuran ekosistem pegunungan 
Kendeng yang dilakukan dengan mengabaikan batasan-batasan 
hukum. Pertanyaannya di sini adalah sejauh mana Negara Hukum 
Indonesia yang diidealkan dalam gagasan konstitusi bekerja 
mengadaptasi dan atau bisa jadi terpapar pada klaim kebenaran di 
atas pondasi kebohongan, atau kebenaran selektif (post truth era)?

Pertama, post-truth harus diterima sebagai hal yang bisa dan biasa 
terjadi dalam keseharian kehidupan warga bangsa. Post truth kerapkali 
digerakkan atau digunakan sebagai alat kuasa yang digunakan 
untuk memanipulasi tafsir peraturan perundang-undangan untuk 
kepentingan menjaga dan merawat kepentingan relasi kuasa.  
Artinya pencarian kebenaran hukum ditempatkan di luar dan tidak 
menyentuh perbincangan tentang keadilan yang sesungguhnya.
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