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PARIPURNA DPR SETUJUI RUU
PEMASYARAKATAN MENJADI UU
Rapat Paripurna 
DPR RI menyetujui 
pengesahan 
Rancangan 
Undang-Undang 
(RUU) tentang 
Pemasyarakatan 
menjadi undang-
undang.

Jakarta, HanTer - Pen-
gesahan itu diambil saat 
pembicaraan Tingkat II pada 
rapat paripurna ke-28 Masa 
Persidangan V Tahun Sidang 
2021—2022 dalam rapat 
yang dipimpin oleh Wa-
kil Ketua DPR RI Rachmat 
Gobel di Gedung DPR RI, 
Jakarta, Kamis (7/7/2022)

Hadir dalam rapat pa-
ripurna itu, Ketua DPR RI 
Puan Maharani dan Wakil 
Ketua DPR Lodewijk Freid-
rich Paulus.

Dalam rapat itu, Wa-
kil Ketua Komisi III DPR 
RI Pangeran Khaerul Sa-
leh menyampaikan laporan 
pembahasan RUU Pemasya-
rakatan bersama Pemerin-
tah.

Dalam rapat itu, Rach-
mat Gobel meminta perse-
tujuan kepada seluruh fraksi 
yang hadir untuk menyetujui 
pengesahan RUU Pemasya-
rakatan menjadi undang-un-
dang.

“Apakah Rancangan 

YASONNA H LAOLY

PUAN MAHARANI

ISTIMEWA

ISTIMEWA

Undang-Undang tentang 
Pemasyarakatan dapat dise-
tujui untuk disahkan men-
jadi undang-undang?” tanya 
Gobel kepada peserta sidang. 

“Setuju,” jawab anggota 
DPR serempak.

Rapat paripurna diha-
diri 337 dari 575 anggota 
dewan. Dari jumlah terse-
but, sebanyak 105 orang 

di antaranya hadir secara 
fi sik, sementara 232 anggota 
DPR RI hadir secara daring 
(online).

Rapat paripurna pada 
hari Kamis (7/7/2022) se-
kaligus menjadi rapat pari-
purna penutup Masa Sidang 
V 2021—2022. Selanjutnya, 
anggota DPR menjalani 
masa reses hingga 15 Agus-

tus 2022. 
Menanggapi pengesa-

han RUU Pemasyarakatan 
menjadi UU, Menteri Hu-
kum dan HAM Yasonna H. 
Laoly mengucapkan puji 
syukur kepada Tuhan Yang 
Mahakuasa bahwa wakil 
rakyat menyetujui pengesa-
han RUU Pemasyarakatan 
menjadi undang-undang. 

“Kami mengucapkan te-
rima kasih kepada pimpinan 
dan anggota DPR, khususnya 
Komisi III DPR, atas sega-
la dedikasi toleransi kerja 
keras pemikiran perhatian 
dan kerja samanya dalam 
menyelesaikan pembahasan 
rancangan undang-undang 
ini,” ujarnya. 
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KETUA DPR Puan Maharani men-
gatakan Rancangan Undang-Un-
dang tentang Pemasyarakatan 
(RUU PAS) memperkuat sistem 

pemasyarakatan dan mengako-
modasi perkembangan hukum 
dengan pergeseran konsep dari 
pendekatan penjeraan jadi bertu-

juan reintegrasi sosial.
“Tentunya, RUU Pemasyara-

katan menjadi penguatan terhadap 
sistem pemasyarakatan yang se-
jauh ini telah mengalami berbagai 
perkembangan dan dinamika, 
sebagai bagian dari pendukung 
sistem peradilan pidana,” ujar 
Puan dalam Rapat Paripurna DPR 
RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, 
Kamis (7/7/2022)

Dia menjelaskan proses rein-
tegrasi sosial, yang diatur dalam 
RUU Pemasyarakatan, menitik-
beratkan pada terciptanya kea-
dilan, keseimbangan, pemulihan 
hubungan, perlindungan hukum, 
dan jaminan terhadap hak asasi 
tahanan, anak, narapidana, anak 
binaan, korban, dan masyarakat.

Menurut dia, pemulihan hu-
bungan tersebut dilakukan agar 
tahanan dan anak dapat dipulihkan 
martabatnya dalam masyarakat, 
sehingga diterima kembali oleh 
masyarakat dan korban.

“RUU Pemasyarakatan men-
gedepankan upaya pembinaan 
untuk mengembalikan narapidana 
agar menyadari sepenuhnya kesa-
lahan. Melalui RUU ini diharapkan 
narapidana tidak lagi melakukan 
perbuatan yang melanggar hukum 
agar bisa kembali dan diterima 
masyarakat,” jelasnya.

Dia menambahkan RUU PAS 

juga mengatur pelaksanaan sis-
tem pemasyarakatan berdasarkan 
asas pengayoman, nondiskri-
minasi, kemanusiaan, gotong 
royong, kemandirian, proporsio-
nalitas, kehilangan kemerdekaan 
merupakan satu-satunya derita, 
serta profesionalitas.

Hal itu, menurut Puan, sesuai 
dengan UUD Negara RI 1945 
yang menyatakan bahwa setiap 
orang berhak untuk bebas dari 

penyiksaan atau perbuatan yang 
merendahkan derajat martabat 
manusia.

Rapat Paripurna DPR RI, 
Kamis, menyetujui RUU PAS untuk 
disahkan menjadi undang-undang 
(UU). Pengambilan keputusan 
tersebut dilakukan setelah men-
dengarkan penjelasan Komisi III 
DPR RI terkait pembahasan RUU 
PAS bersama Pemerintah. 
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Perkuat Sistem Pemasyarakatan

Jakarta,  HanTer - 
Presiden Joko Widodo 
mencanangkan revitalisa-
si Lapangan Merdeka di 
Medan, Sumatra Utara, 
yang merupakan salah satu 
upaya untuk mencapai 
tujuan pembangunan ber-
kelanjutan atau sustainable 
development goals (SDGs).

“Dengan mengucap 
bismillahirrahmanirrahim, 
pada siang hari ini, secara 
resmi saya nyatakan revi-
talisasi Lapangan Merdeka 
di Medan, Sumatra Utara, 
dimulai,” ujar Presiden 
Jokowi seperti dikutip dari 
keterangan Biro Pers Sek-
retariat Presiden di Jakarta, 
Kamis (7/7/2022)

Sementara itu, Wali 
Kota Medan Bobby Nasu-
tion mengatakan salah satu 
bagian yang direvitalisasi 
adalah pendopo, yang akan 
dibuat menjadi panggung 
rakyat.

Selain itu, Lapangan 
Merdeka Medan juga akan 
diintegrasikan dengan 
stasiun kereta api untuk 
mendukung pembangunan 
kawasan rendah karbon 
dan memperkuat poten-
sinya sebagai transit hub 
dan transit oriented deve-
lopment (TOD).

“Nanti, jadi buat pan-
ggung rakyat dan ini kami 
buat dua lantai tapi ke 
bawah. Di bawah nanti 
ada bangunan yaitu bangu-
nan pertama museum dan 
ruang pertemuan, dan ini 
integrated antara Lapan-
gan Merdeka dan stasiun 

yang nanti akan kami buka 
aksesnya,” kata Bobby.

Dalam panel juga di-
jelaskan secara tertulis 
terkait konsep utama revi-
talisasi Lapangan Merdeka 
Medan adalah pelestarian 
ruang kota bersejarah dan 
dinamika rancang kota 
kontemporer.

Revitalisasi Lapan-
gan Merdeka Medan akan 
mempertahankan pohon 
trembesi tua dan karakter 
lapangan terbuka untuk 
melestarikan nilai signi-
fikansi sejarah dan cagar 
budaya.

Revitalisasi Lapangan 
Merdeka Medan juga dila-
kukan sebagai upaya kon-
servasi lingkungan alam 
melalui konsep rain garden 
dan sponge city. Selain itu, 
revitalisasi ini juga diha-
rapkan akan menciptakan 
kembali ruang publik seba-
gai ruang perjumpaan dan 
ruang interaksi antarwarga 
kota.

Turut mendampingi 
Presiden dalam kegiatan 
tersebut antara lain Men-
teri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) 
Basuki Hadimuljono, 
Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno, Menteri Dalam 
Negeri Tito Karnavian, 
Menteri Koperasi dan Usa-
ha Kecil Menengah (Men-
kop UKM) Teten Masduki, 
Menteri Pertanian Syahrul 
Yasin Limpo, dan Guber-
nur Sumatra Utara Edy 
Rahmayadi. 
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Presiden Canangkan 
Revitalisasi Lapangan 
Merdeka Agar Capai SDGs

Jakarta, HanTer - Ba-
dan Nasional Penanggu-
langan Terorisme (BNPT) 
menggandeng Universi-
tas Brawijaya (UB) dan 
Universitas Muhamma-
diyah Malang (UMM) un-
tuk mencegah lingkungan 
kampus dimanfaatkan 
jaringan terorisme.

“Kegiatan keagamaan 
di lingkungan kampus 
kerap digunakan jaringan 
teroris untuk menarik 
simpatisan,” ujar Kepala 
BNPT Komisaris Jen-
deral (Komjen) Polisi 
Boy Rafli Amar melalui 
keterangan tertulis yang 
diterima di Jakarta, Ka-
mis (7/7/2022)

Tidak hanya itu, ka-
langan mahasiswa juga 
rentan dipengaruhi pro-
paganda radikal yang 
beredar di media sosial, 
ujar Kepala BNPT.

Menghadapi feno-
mena tersebut, civitas 
academica (masyarakat 
akademik) harus peka 
dan aktif dalam melaku-
kan edukasi nilai agama 
yang baik, serta pengua-
tan nilai-nilai konsensus 
bernegara, kata Boy Rafl i.

Menurutnya, teroris-
me tidak sungkan men-
ggunakan narasi-narasi 
agama untuk menyetujui 
kekerasan ekstrem. Oleh 
karena itu, semua pi-
hak termasuk lingkungan 
kampus harus menarik 
dengan tegas garis de-
markasi bahwa hal itu 
bukan ajaran agama.

“Mari kita perkuat 

wawasan kebangsaan, 
perkuat pemahaman ter-
hadap empat konsensus 
dasar dan moderasi bera-
gama,” ajak dia.

Berpikir inklusif
Sementara itu, Rektor 

Universitas Brawijaya 
Prof. Widodo mengakui 
pentingnya peran civitas 
academica untuk mence-
gah radikalisme dan te-
rorisme.

Menurutnya, masya-
rakat di lingkungan kam-
pus bisa mengambil pe-
ran melalui tri dharma 
perguruan tinggi yaitu 
pendidikan, penelitian 
dan pengabdian masya-
rakat.

“Edukasi cinta Tanah 
Air penting bagi maha-
siswa. Dengan demikian 
muncul kerangka berpikir 
yang terbuka dan inklu-
sif,” ujarnya.

Di satu sisi, ia men-
gatakan generasi muda 
perlu waktu untuk mema-
hami jati dirinya.

Oleh karena itu, uni-
versitas menyiapkan unit 
aktivitas kemahasiswaan 
atau kegiatan yang me-
ningkatkan profesiona-
lisme, membangun cara 
pandang mahasiswa yang 
terbuka dan toleran ter-
hadap perbedaan.

“Kita bisa bekerja 
sama dengan BNPT di 
Kawasan Terpadu Nusan-
tara dalam rangka proses 
pengabdian masyarakat,” 
kata Widodo. 
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BNPT Gandeng UB dan 
UMM Cegah Jaringan 
Terorisme di Kampus


