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Serangan NATO salah sasaran
BREGA: Serangan udara NATO menewas-

kan 13 pemberontak Libia ketika mereka 
berusaha menguasai Brega sebelum pasu-
kan yang setia kepada Moammar Khadafi 
memukul mundur ke batas bagian timur 
kota minyak itu.

Kepemimpinan pemberontak melukiskan 
kematian itu suatu kesalahan tidak sengaja 
dan menyerukan serangan udara diteruskan 
terhadap pasukan Khadafi, yang bersenjata 
roket dan senjata mesin.

Sedikitnya empat kendaraan hangus ter-
bakar, termasuk satu ambulan di tepi jalan 
dekat jalan masuk ke Brega. Kaum pria ber-
doa di tempat pemakaman yang baru digali 
dan ditutupi bendera pemberontak berwar-
na merah, hitam dan hijau. (ANTARA/REUTERS)

'Angkat isu safeguard Turki' 
JAKARTA: Forum Komunikasi Asosiasi 

Industri Nasional meminta Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono mengangkat isu dan 
membahas tentang pengenaan BMAD & 
safeguard yang dikenakan oleh Pemerintah 
Turki terhadap 58 HS Number produk asal 
Indonesia.

“Kami memandang, sebagai anggota 
WTO, Turki terbukti  sepenuhnya  tidak 
mematuhi rambu yang telah disepakati 
dalam perjanjian WTO,” ujar isi surat forum 
itu kepada Presiden yang diperoleh Bisnis 
kemarin.

Presiden Republik Turki, Y.M. Abdullah Gül 
didampingi isterinya Hayrünnisa Gül dijad-
walkan dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini 
dan akan melakukan kunjungan kehormatan 
pada Presiden Yudhoyono pada 5 April 2011 
selain menghadiri Forum Bisnis Indonesia-
Turki. (BISNIS/MSB)

Air radio aktif terus bocor
MOSKWA: Operator PLTN Fukushima 

terus menyuntikkan polimer penyerap air ke 
dalam lubang retakan di reaktor, tetapi air 
radioaktif masih terus bocor ke samudra, 
me   nurut laporan televisi NHK kemarin.

Sehari sebelumnya, Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO), menemukan air radioaktif 
yang merembes ke lautan dari retakan 
sebuah lubang beton yang berisi kabel listrik 
di dekat tempat asupan air reaktor kedua.

Badan pengawas nuklir Jepang menyata-
kan retakan itu mungkin saja menjadi sum-
ber kontaminasi air laut yang terjadi baru-
baru ini. (ANTARA) 

RUU Intelijen picu otoritarianisme
Kewenangan absolut membahayakan demokrasi

OLEH YUSUF WALUYO JATI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pengamat 
menilai substansi RUU 
Intelijen yang sedang 

dibahas DPR dan 
pemerintah berpotensi 
menimbulkan otoritari-

anisme negara.

Direktur Lembaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat (Elsam) 
Zai    nal Abidin mengatakan RUU 
itu memberikan kewenangan 
yang hampir absolut kepada lem-
baga koordinasi intelijen negara.

Dia mengatakan de  ngan RUU 
ini, lembaga koordinasi intelijen 
negara yang dipro yeksikan se -
bagai pengganti Ba  dan Intelijen 
Negara (BIN) diberikan kewe-
nang an intersepsi komunikasi 
(penyadapan) tanpa melalui pe -
ne  tapan ke   tua pengadilan.

Hal itu dicantumkan dalam 
penjelasan pada Pasal 31 Ayat 1 
RUU ini. Artinya, lembaga koor-
dinasi intelijen negara tidak perlu 
mendapatkan persetujuan penga-
dilan untuk melakukan penyada-

pan. 
“Kewenangan yang hampir 

absolut ini membahayakan de -
mo   krasi. Indonesia bisa menjadi 
negara otoritarianisme lagi,” 
kata       nya kemarin.

Menurut dia, negara otoriter di 
mana pun akan selalu mengan-
cam penegakan hak-hak asasi 
manusia (HAM) karena tidak me   
nerima kebenaran lain selain dari 
negara. 

“Penyadapan pada dasarnya 
adalah kegiatan yang dilarang 
konstitusi secara jelas karena 
melanggar hak privasi. Ini ter-
cantum jelas dalam UUD 1945 
Pasal 28 G,” katanya.

Berdasarkan putusan Mahka-
mah Konstitusi No. 006/PUU-
I/2003, No. 012-016-019/PUU-IV/ 
2006 dan No. 5/PUU-VIII/2010 
pada 24 Februari 2011, hak priva-
si merupakan nonderogable 
rights (bukan bagian dari hak 
yang dapat dikurangi) sehingga 
negara tida dapat membatasi ter-
hadap pelaksanaan hak ter   sebut.

Dengan merujuk tiga kepu-
tusan MK tersebut, Peneliti dari 
Institute for Criminal Justice 
Reform (ICJR) Anggara Suwahju 
mengatakan pengaturan tata cara 
penyadapan RUU intelijen justru 

melawan perintah MK. 
“Oleh sebab itu, tata cara pe -

nya dapan harus diatur dengan 
UU tersendiri. Artinya, RUU In -
telijen hanya dibolehkan menga-
tur tentang pemberian kewenang-
an penyadapan, tapi tidak meng-
atur tata cara, prasyarat serta 
pembatasannya,” ujarnya.

Dia berpendapat RUU Intelijen 
masih simpang-siur terkait de -
ngan pengaturan kewenangan, 
mekanisme dan tata cara penya-
dapan. Jika masalah ini tidak 
diberikan catatan kritis, UU Inte-
lijen yang dihasilkan akan mele-
mahkan perlindungan HAM dan 
kian meningkatkan penya lah-
guna an wewe-
nang dari aparat 
ne gara.

“Kami minta 
pe  merintah dan 
DPR serius me -
naati pu  tusan MK 
yang telah tegas 
meminta agar pemerintah dan 
DPR mem  buat sinkronisasi dan 
harmonisasi tentang mekanisme 
dan tata cara penya dapan,” kat-
anya.

Sebelumnya, berbagai LSM 
yang tergabung dalam Koalisi 
Advokasi Rancangan Undang-

undang Intelijen menilai RUU 
tersebut bernuansa politis, terkait 
otorisasi penyadapan tanpa 
melalui izin pengadilan.

Siaran pers Koalisi Advokasi 
RUU Intelijen menyebutkan da -
lam RUU Intelijen perihal kewe-
nangan penangkapan juga tidak 
lepas dari kepentingan politik 
penguasa dalam menghadapi 
Pemilu 2014.

Bernuansa politis
D ititik itu, sikap pemerintah 

terhadap RUU intelijen lebih ber-
nuansa politis, ketimbang sung-
guh-sungguh untuk melakukan 
reformasi intelijen, tulis Antara.

Kecurigaan ter-
sebut hanya bisa 
dibantah dengan 
sikap resmi Pre-
siden Susilo Bam-
bang Yudho yono 
untuk mengins-
truk sikan kepada 

Menteri Pertahan an Pur nomo 
Yusgiantoro dan Kepala BIN Su -
tanto untuk menyetujui bahwa 
kewenangan penangkapan tidak 
diperbolehkan kepada lembaga 
intelijen negara dan mekanisme 
penyadapan intelijen negara ha -
rus melalui otorisasi pengadilan.

Tanpa adanya sikap resmi dari 
Presiden itu, artinya benar ada-
nya RUU Intelijen lebih ber-
nuansa politis untuk kepen tingan 
politik pengusasa dan bukan 
untuk kepentingan rakyat.

Kepala Badan Intelijen Negara 
(BIN) Sutanto, sebelumnya me   
nyatakan kewenangan penyada-
pan intelijen tidak harus melalui 
izin pengadilan, karena intelijen 
dituntut untuk mencegah terjadi-
nya gangguan keamanan nasio-
nal.

Koalisi LSM menilai sikap 
Kepala BIN yang berkukuh agar 
intelijen tidak perlu mendapat-
kan izin dari pengadilan dalam 
melakukan penyadapan adalah 
berbahaya dan mengancam hak-
hak privasi warga negara.

Keputusan Mahkamah Konsti-
tusi tentang mekanisme penya-
dapan bahwa hal tersebut tidak 
bisa dilakukan tanpa batas dan 
tanpa adanya mekanisme yang 
baku.

Mekanisme penyadapan harus 
dibuat dalam regulasi secara ter-
sendiri melalui RUU penyadapan 
dan pembahasan RUU intelijen 
sebaiknya bersamaan dengan 
pembahasan RUU tentang Penya-
dapan. (yusuf.waluyo@bisnis.co.id)

Linda terpukul dengan pembobolan Citibank
ANTARA

JAKARTA: Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Linda Amalia 
Sari Gumelar mengaku merasa 
terpukul dengan pembobolan 
uang nasabah Citibank, yang ter-
sangkanya adalah seorang wani-
ta berinisial MD.

Namun, menurut Linda, hal 
tersebut sebuah kasus. Dalam 
kasus ini jangan ada dikotomi 
antara perempuan dan laki-laki.

“Ini merupakan sebuah kasus, 
kebetulan saja pelakunya perem-

puan. Namun, masyarakat ja -
ngan memojokkan kaum perem-
puan dalam kasus ini,” katanya 
kemarin.

Dia mengatakan kasus tersebut 
terkait dengan watak seseorang 
sehingga tidak bisa disamakan 
dengan perempuan Indonesia 
secara keseluruhan.

“Jangan memojokkan jenis 
kelaminnya. Saya memang mera-
sa terpukul dengan kasus ini, 
namun kasus ini tidak bisa men-
jadi acuan untuk menilai perem-
puan Indonesia secara keseluru-
han. Sekali lagi kasus ini terkait 

dengan watak seseorang, yakni 
watak si pelaku jika memang 
terbukti dia bersalah,” katanya.

Sementara itu, tersangka MD 
yang ditahan di Rumah Tahanan 
(Rutan) Bareskrim Polri itu ada-
lah Senior Relationship Manager 
Citibank.

Modus operandi yang dilaku-
kan pelaku sebagai karyawan 
bank adalah dengan sengaja 
melakukan pengaburan transaksi 
dan pencatatan tidak benar terha-
dap beberapa slip transfer.
Slip transfer penarikan dana pada 
rekening nasabah untuk memin-

dahkan sejumlah dana milik 
nasabah tanpa seizin nasabah ke 
beberapa rekening yang dikuasai 
oleh pelaku.

Sebelumnya, Kadis Humas 
Polri Irjen Polisi Anton Bachrul 
Alam mengatakan tersangka 
pembobol uang nasabah Citi-
bank, MD memegang 400 nasa-
bah. Tersangka diduga meng-
gelapkan uang nasabah Citibank 
sebesar Rp20 miliar.

“Uang yang digelapkan oleh 
MD, sementara berdasarkan 
laporan dari tiga nasabah Citi-
bank,” kata Anton.

Terhadap kemungkinan ada-
nya aset MD yang disimpan di 
luar negeri, Anton mengatakan 
Polri masih melakukan pelacakan

Menurut dia, saksi yang telah 
diperiksa terkait kasus pengela-
pan dan pencucian uang dengan 
tersangka MD sebanyak 16 orang

“Diantaranya adalah dari ko -
misaris PT yang dimiliki MD 
yang satu lagi dari sekretaris out-
sourcing dan satu lagi dari kar-
yawan dia,” kata Anton.

Artis Andika Gumilang yang 
juga suami MD akan diperiksa 
juga sebagai saksi.

KEBAKARAN LAHAN SAWIT: Suasana lokasi sisa kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Purun, 
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Kalbar, akhir pekan lalu. Hingga kini Polda Kalbar masih menyelidiki 
penyebab kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit seluas 400 hektare tersebut, yang terjadi di area milik PT Peniti Sungai 
Purun pada Rabu pekan lalu. 

‘RUU Tipikor jangan 
perlemah berantas korupsi’

OLEH YUSUF WALUYO JATI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) berharap draf RUU 
Tipikor yang diusulkan pemerintah 
dan DPR jangan sampai lebih buruk 
dari UU No. 20/2001 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua KPK M. Jasin me -
ngatakan apabila RUU Tipikor dike-
luarkan untuk menyempurnakan 
dan memperkuat UU Tipikor yang 
sudah ada, KPK sangat mengapresi-
asinya. Sebaliknya, jika RUU Tipikor 
justru memperlemah pemberan-
tasan ko  rupsi, kinerja KPK dinilai-
nya tidak akan efektif. 

Saat ini, pemerintah dan DPR di  
sorot masyarakat lantaran adanya 
dugaan upaya terselubung memper-
lemah pemberantasan korupsi me   
lalui kemunculan RUU Tipikor. 

Kritik publik yang sangat gencar 
itu tidak urung membuat Menteri 
Hukum dan Hak Azasi Manusia 
Patrialis Akbar, pekan lalu, menarik 
draf RUU Tipikor dan dikembalikan 
ke Sekretariat Negara (Setneg). 

Namun, Patrialis berdalih penari-

kan draf tersebut bukan karena kri-
tik publik melainkan adanya sejum-
lah masalah teknis yang harus dilu-
ruskan agar RUU Tipikor semakin 
memiliki kekuatan untuk pembe-
rantasan korupsi.

Menurut Jasin, jika RUU Tipikor 
diteruskan, KPK meminta supaya 
pasal penuntutan yang selama ini 
menjadi kewenangan KPK jangan 
dihapus. 

Kewenangan KPK untuk melaku-
kan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan harus dipertahankan, 
bahkan jika perlu semakin diper-
lengkap. 

“Kalau salah satu kewenangannya 
dikurangi, upaya pemberantasan 
korupsi yang dilakukan KPK men-
jadi tidak efektif,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, KPK juga 
meminta RUU Tipikor mengadopsi 
pasal-pasal yang sesuai dengan kon-
vensi PBB tentang pemberantasan 
korupsi (UNCAC). 

Salah satu konvensi tersebut ter-
kait dengan penindakan bagi pelaku 
korupsi yang dilakukan oleh pihak 
swasta dengan swasta, pejabat asing 
yang mengorupsi bantuan asing 

untuk Indonesia, dan penindakan 
hukum bagi koruptor yang bersem-
bunyi di luar negeri.

Perbaikan draf RUU Tipikor, lan-
jutnya, harus menyeluruh hingga 
soal pasal gratifikasi dan LHKPN 
(La     poran Harta Kekayaan Penye-
lenggara Negara). Para penyeleng -
gara negara yang tidak melaporkan 
harta kekayaannya harus dikenakan 
hukuman pidana  dan barang yang 
mereka terima harus disita.

Meski demikian, KPK sebagai 
lembaga pelaksana undang-undang 
tidak memiliki kewenangan lebih 
untuk melakukan revisi. Secara 
umum, jelasnya, KPK  menilai UU 
No. 20/2001 masih layak dijadikan 
pegangan hukum memberantas ko -
rupsi dan belum ingin UU tersebut 
direvisi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Basrief 
Arief menyatakan penuntutan 
memang seharusnya tetap dipegang 
oleh Kejaksaan Agung seiring de -
ngan RUU Tipikor yang isinya “me -
ngambang” terkait kewenangan pe -
nuntutan apakah akan tetap di    pe-
gang KPK atau dikembalikan ke ke -
jak  saan.

ANTARA/JESSICA WUYSANG

UU Inte lijen yang 
dihasilkan akan 

mele mahkan per -
lin dungan HAM.


