
Berkerumun Terancam Pidana
U ndang-undang Hukum 

P idana (KUHP) sudah  
dijelaskan mengenai larangan 
dan sanksi berkerumun. Pasal 
218 KUHP m isa ln y a , 
disebutkan barang siapa pada 
w aktu  rakyat d a tan g  
berkerumun dengan sengaja 
tidak segera pergi setelah 
diperintah tiga kali oleh atau 
atas nam a penguasa yang 
berwenang, diancam karena 
ikut serta dengan pidana 
penjara em pat bulan dua 
minggu.

Di pasal 212 KUHP juga 
disebutkan, melawan seorang 
pejabat yang menjalankan 
tugas yang sah dipidana 
penjara paling lama satu tahun 
empat bulan. Di dalam pasal 
216 ayat (1) KUHP juga 
disebutkan tidak menuruti 
perintah atau perm intaan 
yang dilakukan m enurut 
undang-undang, dipidana 
penjara paling lama empat 
bulan dua minggu. "Itu sih 
p asa l-p asa l yang bisa 
disangkakan. Saya cum a 
menginformasikan, supaya 
masyarakat tahu ada ancaman 
h u k u m an  u n tu k  yang 
berkerumun,” katanya, saat

dihubungi Radar Karawang, 
Kamis (17/9).

Hanya saja, lanjutnya, pasal- 
pasal dalam KUHP ini belum 
bisa diterapkan di Karawang. 
Saat ini, dia sedang membahas 
apakah akan dilakukan tindak 
pidana ringan (tipiring) bagi 
pelanggar kesehatan atau tidak 
untuk mendisiplikan masyarakat 
mentaati protokol kesehatan. 
”Ini masih pembahasan, perlu 
ada pem bicaraan antara 
kejaksaan, pengadilan dan 
kepolisian. Misalkan kalau ada 
yang melanggar langsung 
disidang di tempat, apakah nanti 
sanksinya kurungan atau denda,” 
ucapnya.

S e b e tu ln y a , ta m b a h  
R ohayatie, su d ah  ada 
peraturan gubernur (Pergub) 
m engenai aturan prokol 
kesehatan. Tapi, peraturan 
b u p ati a tau  p e ra tu ran  
daerahnya tidak ada, sehingga 
sanksi tidak bisa dijalankan. 
"Sekarang ini mau pilkada, 
m ungkin  tid ak  beran i 
(membuat perbup). Harusnya 
ada perbup atau perda supaya 
bisa diterapkan. Terserah mau 
d iterapkan  atau  tidak," 
paparnya.

R o h a y a tie  m e m in ta  
masyarakat dispilin dalam 
m e n e ra p k a n  p ro to k o l 
kesehatan ketika keluar rumah 
u n tu k  m e m in im a lis ir  
penyebaran virus corona.

Sebelumnya, Suparno, LO 
Satgas GTPP Jawa Barat 
menuturkan, sampai saat ini 
sanksi yang diberlakukan untuk 
pelanggar protokol kesehatan 
berupa penyadaran di tempat 
langsung seperti memakai 
pakaian berwarna oranye 
ditambah menghafal Pancasila. 
"Sanksi berikutnya kalau sudah 
berulang-ulang kan ada sanksi 
denda, (tapi) kan sesungguhnya 
gubernur tidak menghendaki 
denda," ucapnya.

Sanksi denda yang belum 
dapat diterapkan kepada 
pelanggar protokol kesehatan 
ini, lanjutnya, karena tidak 
m au  m e m b e b a n k a n  
masyarakat. M enurutnya, 
sanksi yang sudah ada pun 
dianggap efektif, hanya saja 
akhir-akhir ini jumlah kasus 
meningkat karena imbas dari 
Jakarta. "Diharapkan petugas- 
petugas ini bisa menyadarkan 
supaya tidak sampai denda,” 
pungkasnya.(din/mra)


