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Beberapa pertanyaan terkait
pembentukan RUU PKS

O Apakah RUU ini sangat mendesak keberadaannya
di tengah masyarakat?

O Apakah RUU ini hanya sekedar obat penenang
sementara karena terjadi psychology panic di
tengah bangsa pada masa reformasi yang
dipenuhi dengan kejadian konflik?

O Tidak dapatkah peraturan hukum yang sudah ada
memberikan ketenangan/perlindungan dan atau
mencegah konflik di tengah masyarakat?



Alasan dari segi filosofis:
Katup pengaman diskursus masyarakat

O Konflik merupakan nilai hakiki dalam
masyarakat yang dinamis dan pluralis.

O Konflik dapat mengarah pada benturan
fisik antar dua kelompok yang dapat
mengakibatkan disintegrasi bangsa.

O Negara wajib menciptakan keamanan di 
tengah masyarakat.

O Titik berat pengkondisian keamanan
terletak pada tahap pencegahan konflik.



Alasan dari segi sosiologis:
Konflik dlm Era Reformasi

O Dalam buku Denny J. A. berjudul “Napak Tilas
Reformasi Politik Indonesia” disebutkan
setidaknya terdapat lebih dari 10 ribu nyawa
melayang akibat konflik horisontal pasca
reformasi.

O Bukan hanya dengan latar belakang perbedaan
kepercayaan, perebutan lahan yang
berhubungan dengan perut, tetapi juga hingga
konflik yang bertujuan pemisahan diri dari
entitas negara Indonesia dengan tema self
determination.



Alasan dari segi yuridis: 
Mengganti UU parsial dan represif

O Peraturan yang mengatur konflik saat ini:
1. TAP MPR (TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan

Kesatuan Nasional; 
2. UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya, 
3. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi; 
4. UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih; 
5. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme; 
6. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

O Dari beberapa peraturan yang disebutkan di atas, UU No. 23/Prp/1959
merupakan landasan hukum utama bagi penanganan konflik pada saat ini.

O Peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang ini dinilai sangat
represif dan mengandalkan paradigma penghentian konflik pada saat terjadinya
konflik (tidak memiliki perspektif pencegahan).



Perlukah ada RUU PKS di 
tengah masyarakat kita?

O Dari beberapa pihak yang diundang dalam RDP
setidaknya terdapat permintaan untuk dilakukan
pengkajian ulang perlu tidaknya RUU PKS ini hadir di
tengah masyarakat. Pihak2 tsb a.l.: Propatria, PHDI,
Walubi

O Alasan a.l.: 
1. Overlapping dgn RUU dan UU yang sdh ada; 
2. psychology panic pemerintah;
3. pengertian konflik yang kabur (tawuran, 

insurgency, korporasi apakah masuk dlm
kriteria RUU?)

4. dll.



Perlukah ada RUU PKS di 
tengah masyarakat kita?

O Melihat berbagai alasan di atas, diperlukan
suatu peraturan hukum yang komprehensif
dengan pendekatan kesejahteraan
keadilan, bukan militeristik.

O Draft RUU masih jauh dari sempurna. Oleh
karenanya, perlu terus dipantau oleh
masyarakat (termasuk PGI, Propatria, 
akademisi spt Unika Atmajaya, dll).



Sekian dan Terimakasih

email : btp@ahok.org

website : http://ahok.org
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