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Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak
Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Arrangements for Child Protection as Victim
of Violence in Law Number 35 of 2014 on The
Revision of Law Number 23 of 2002 on Child
Protection

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 3.
Banyaknya kasus kekerasan -baik kekerasan fisik,
psikis, maupun seksual- dengan anak sebagai
korban, menimbulkan reaksi keras di masyarakat.
Masyarakat sangat menyayangkan hal tersebut,
karena seharusnya anak merupakan pihak yang
harus diberikan perlindungan. Pada dasarnya
perlindungan anak sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (UU Perubahan UU
Perlindungan Anak). Perlindungan anak adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Bahkan dalam UU Perubahan UU
Perlindungan Anak terdapat suatu bab tersendiri
yang mengatur mengenai perlindungan khusus
bagi anak korban kekerasan, termasuk upaya yang
dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan
khusus bagi anak korban kekerasan tersebut. Oleh
karena itu penegakan hukum sebagai implementasi
UU Perubahan UU Perlindungan dan peran pihak
terkait, seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
dan masyarakat sangat diperlukan untuk dapat
mewujudkan perlindungan anak yang optimal,
khususnya perlindungan bagi anak korban
kekerasan.
Kata

kunci

:

perlindungan anak,
Undang-Undang

Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 3.
The number of cases of violence –whether physical,
psychological, or sexual— with children as victims,
caused strong reaction. People extremely saddened,
since children are the ones that should be protected.
Technically, child protection has been set in Law
Number 35 of 2014 on the Revision of Law Number
23 of 2002 on Child Protection. Child protection is
some activities to ensure and protect children and
their rights in order for them to live, grow, develop,
and participate optimally in accordance with human
dignity, as well as protection from violence and
discrimination. Law Number 35 of 2014 also covers
a certain chapter that regulates special protection
for children as victims of violence, including the
efforts made to provide special protection for child as
victims of violence. Therefore, the law enforcement
as the implementation of Law Number 35 of 2014
and the role of stakeholders, including government,
local government, the Indonesian Child Protection
Commission (KPAI), and community, are expected
to establish an adequate protection for children,
especially for those who are victims of violence.
Keywords: child protection, violence, law
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Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat
Publik secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment)
dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC)
dan Implementasinya di Indonesia

Criminalization of The Unexplained Wealth by
Public Officials (Illicit Enrichment) in The United
Nations Convention Against Corruption 2003
(Uncac) and its Implementation in Indonesia
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Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa anti Korupsi United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC) melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan UNCAC 2003.
Pasal 20 UNCAC
mengatur tentang perolehan harta kekayaan
pejabat publik yang tidak wajar (Illicit Enrichment)
yang membolehkan dilakukanya perampasan asset
apabila pejabat negara tidak dapat menjelaskan
penyebab kenaikan asetnya tersebut terkait dengan
penghasilannya yang sah. Pengaturan mengenai
perampasan aset, khususnya terhadap pejabat

Indonesia has ratified the United Nations Convention
against Corruption (UNCAC) through Law No. 7 of 2006
on the Ratification of UNCAC 2003. Article 20 of UNCAC
set the unexplained wealth by public officials (Illicit
Enrichment) that allows the confiscation of assets
if the state officials cannot explain the cause of the
increase in their assets with their income. Regulation
on the confiscation of assets, especially against public
officials is vital because of the very close relationship
among bureaucracy and corruption. The effects and
consequences that occur from bureaucratic corruption
will be very damaging, because public officials have a
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publik menjadi sangat penting karena adanya
hubungan sangat erat antara birokrasi dengan
korupsi. Apabila birokrasi melakukan korupsi maka
efek dan akibat yang terjadi akan sangat merugikan,
karena pejabat publik mempunyai akses yang
sangat luas terhadap kebijakan pemerintah. PBB
melalui konvensi ini memberikan mandat kepada
setiap negara peratifikasi untuk menerapkan
ketentuan ‘pembuktian terbalik’. (pembalikan beban
pembuktian). Apabila pejabat yang bersangkutan
tidak dapat menyanggah atau membuktikan asal usul
harta tersebut secara masuk akal serta memuaskan
maka pengadilan memutuskan menghukum pejabat
tersebut dengan hukuman perampasan asetnya
tanpa pemidanaan (Non Conviction Base) melalui
mekanisme pembalikan beban pembuktian. Secara
khusus, konsep Illicit Enrichment belum diterapkan
di Indonesia, namun Konsep Pembalikan Beban
Pembuktian dan Perampasan asset hasil tindak
pidana korupsi dalam peraturan perundangundangan sudah diterapkan dalam berbagai
undang-undang.

very broad access to government policy. Through this
convention, the United Nations gives a mandate to any
state ratifying UNCAC to allow the implementation of
Reversal of burden of proof. If the official concerned
cannot provide the legitimate origin of his wealth, the
court is capable to punish the official with confiscation
of assets without any conviction (Non-Conviction
Based) through the mechanism of the reversal of the
burden of proof. This Illicit Enrichment concept has not
been completely applied in Indonesian legal system,
but the concept of Reversal of the Burden of Proof and
Confiscation of assets proceeds of corruption has
been applied for various laws

Kata Kunci: harta
kekayaan
pejabat
perampasan asset, tindak
korupsi, pembuktian terbalik

publik,
pidana
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Prabandani, Hendra Wahanu
Batas Konstitusional Kekuasaan
Presiden

Keywords: asset of public officials, confiscation of
assets, corruption, reversal of burden of
proof
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Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 3.
Sistem pemerintahan presidensial yang dianut
oleh Indonesia idealnya memberikan kekuasaan
yang luas bagi presiden untuk melaksakan tugas
eksekutifnya. Kekuasaan yang luas tersebut hanya
dapat dibatasi oleh kekuasaan lain dengan alasan
konstitusional. Tulisan ini bermaksud untuk
mendalami dua konsep besar dalam hukum tata
negara yaitu hak prerogatif dan prinsip separation of
powers sebagai batasan konstitusional kekuasaan
eksekutif presiden. Alat analisis yang digunakan
antara lain adalah pendekatan sejarah, teori
konstitusi dan praktek yang berlaku dinegara lain
yaitu Amerika Serikat, New Zealand dan Canada.
Hasil analisis menunjukkan bahwa hak prerogatif
berbeda dengan hak eksekutif presiden. Hak
prerogatif memberikan ruang yang luas kepada
presiden untuk menggunakan kekuasaannya untuk
mengisi ruang yang belum diatur dalam konstitusi
sepanjang untuk menjalankan tugas eksekutifnya.
Batasan hak prerogatif adalah penggunaannya
yang dibatasi pada keadaan darurat sampai
dengan lembaga legislatif dapat mengaturnya
dalam perundang-undangan. Sedangkan prinsip
separation of powers mendalilkan dua penafsiran
yaitu formalis dan fungsionalis. Pandangan formalis
mendasarkan dirinya pada unitary power doctrine
yang melarang segala bentuk intervensi cabang
kekuasaan lain terhadap kekuasaan eksekutif,

Prabandani, Hendra Wahanu
Constitutional Limits
Executive Power

of

The

Presidential

Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 3.
Indonesian presidential system should provide
maximum authority to the president to exercise his
executive’s power. The presidential power can only be
limited by authoritative constitutional reasons. This
review is aimed to analyse two leading constitutional
theories namely the presidential prerogative rights
and the separation of power doctrine as arguments
for limiting presidential executive’s power. The
historical approach, constitutional theories and
comparation with others states practices are used as
tools of analysis in this review. The findings show
the presidential prerogative rights grant enormous
amount of power to the president in order to fill the gap
between the enumerated powers and the practices.
However, prerogative rights are supposed to be used
only in extraordinary circumstances and only until
the legislature can remedy whatever defect in the law
requires resort to extra-legal measures. Meanwile,
the separation of powers doctrine provides two sides
analysis: formalist and functionalist. Formalist relied
on unitary power doctrine mentioned that there is
no room for intervention from other branches to the
presidential executive’s powers. On the other hand,
functionalist argues that another branch may intervene
in the executive’s powers as long as it does not infringe
the president to exercise his basic executive powers.
Keywords: Executive powers, prerogative rights,
separation of powers
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sedangkan pendekatan fungsionalis beranggapan
bahwa batasan kekuasaan eksekutif dimungkinkan
selama
tidak
berdampak
secara
mendasar
kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan
eksekutifnya.
Kata kunci: Kekuasaan eksekutif, hak prerogatif,
separation of powers
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Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu

President’s Authority to Issue Perppu
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Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini,
kedudukan dan peran Perppu menjadi cukup
signifikan dalam konteks penyelesaian persoalan
bangsa yang bersifat mendesak dan genting
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai contoh, misalnya persoalan mengenai
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di
beberapa kota atau kabupaten yang hanya diikuti
oleh 1 pasangan calon kepala daerah, sementara
Undang-undang belum menyediakan instrumen
pengaturan yang memadai untuk itu. Di sisi lain,
semangat demokrasi yang begitu besar mendorong
Pemerintah untuk memperbolehkan calon pasangan
tunggal tersebut ikut dalam kontestasi Pilkada.
Kondisi demikian tentunya akan menimbulkan
ketidakpastian atau bahkan konflik hukum yang
cukup serius sehingga perlu segera diantisipasi
secara tepat oleh Presiden selaku pemegang
kekuasaan pemerintahan. Pada titik ini maka Perppu
menjadi alternatif solusi penyelesaian yang tepat.
Meskipun demikian, seyogyanya Presiden dalam
mengeluarkan Perppu juga harus memperhatikan
syarat dan ketentuan (norma) yang telah digariskan
oleh konstitusi. Sehingga diharapkan Perppu yang
ditetapkan Presiden dapat berjalan efektif sesuai
dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

In state development nowadays, the roles and
position of Perppu, a government regulation to replace
law, are significant to solve urgent nation problems
as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
declared. To take an example, the issue of Regional
Head Election in several cities and regencies which
are only involved a single pair of candidates is not
accommodated by the present laws, while democratic
spirit urges the government to allow. The condition
triggers serious confusion even justice conflicts
which need president’s authority to anticipate. At
this point, Perppu will be suitable as an alternative
of the solution. However, when the president issues
a Perppu, he must pay much attention conditions
and norms under the Constitution. It is hoped that
the Perppu which is issued by the president can
be effective and synchronize with law principal of
Indonesia.
Keywords:

President’s authority,
Constitution.

Perppu,

and

Kata kunci: kekuasaan Presiden, Perppu, dan
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Undang-Undang
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Hakikatnya sebagai Hukum Dasar Tertulis

Analyzing Substance of The 1945 Constitution
of The Republic of Indonesia as a Written
Fundamental Norm
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Dinamika kebutuhan ketatanegaraan Republik
Indonesia, khususnya setelah reformasi, mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan
hal tersebut, telah dilakukan perubahan demi
perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam
UUD 1945. Proses perubahan yang dilakukan
terhadap UUD 1945 sebagai hukum dasar
tertulis bagi Indonesia patut dimaknai sebagai

The dynamics of the constitutional needs of the
Republic of Indonesia, especially after the reform,
have developed quite rapidly. Correspondingly, a
number of changes have been applied to the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. Those
changes made against the Constitution as a written
basic law of Indonesia should be interpreted as
efforts to consummate basic rules of national life

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh di copy tanpa izin dan biaya

Keywords sourced from the article
This abstract sheet may be copied without permission and fees

upaya penyempurnaan aturan dasar kehidupan
kenegaraan di tanah air. Namun demikian, dikaji
dari substansi yang terkandung dalam UUD NRI
Tahun 1945, model pengaturan yang dilakukan
justru berpotensi menghilangkan atau setidaknya
mengurangi hakikat UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri
sebagai hukum dasar tertulis. UUD NRI Tahun 1945
sebagai hukum dasar tertulis pada hakikatnya
hanya memuat aturan dasar atau pokok kehidupan
kenegaraan, sedangkan aturan yang lebih rinci
lazimnya dituangkan lebih lanjut dalam bentuk
peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Namun faktanya, substansi yang terkandung dalam
UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait Hak Asasi
Manusia sudah sangat detail serta hampir tidak lagi
mencerminkan sebagai sebuah dokumen tertulis
yang mengatur hal-hal pokok atau fundamental dan
sangat mendasar mengenai kehidupan berbangsa
dan bernegara. Oleh sebab itu, sejumlah ketentuan
dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu dikaji ulang
menuju model pengaturan yang lebih mencerminkan
hakikat pokoknya sebagai hukum dasar tertulis,
hukum yang memuat aturan dasar, pokok dan
fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara.

in the homeland. Nevertheless, by reviewing its
substance, it shows that the arrangements made it
potentially eliminate or at least reduce the essence of
the Constitution as the written basic law. Initially, the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the
written basic law only contains basic or fundamental
rule of national life, while the more specific rules
typically set forth in the form of regulations below it.
Conversely, the fact shows the substance contain1ed,
particularly related to Human Rights has been very
specific and almost no longer reflected as a written
document that regulates the fundamentals of national
life. Therefore, a number of provisions in the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia should
be re-examined to restore its nature as a written
fundamental norm and the law that contains the
basic and most fundamental rule of national life.
Keywords: the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia, constitution, fundamental
norm
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Law Number 30 of 2014 on Government Administration
was enacted with all the expectations not only for the
people who need legal protection from potential abuses
and maladministration committed by government
officials, but also high expectations emerge from
government apparatus on the needs of the authority
and the legal certainty so that it can be guidelines
for government officials and provide flexibility in
performing duties to serve the community. A paradigm
shift of Government Administrator as adopted by Act
Number 30 of 2014 on Government Administration,
among others, on the subject of the paradigm shift in
the position of the government administration from the
power culture to the community service culture, abuse
of authority and the expansion of the provisions on
discretion.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan lahir dengan segenap
ekspektasi bukan hanya bagi masyarakat yang
membutuhkan perlindungan hukum dari potensi
kesewenangan dan maladministrasi yang dilakukan
oleh pejabat pemerintah, tetapi ekspektasi tinggi
juga muncul dari aparatur pemerintahan akan
kebutuhan adanya kewenangan dan kepastian
hukum yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman
bagi aparatur pemerintah dan memberikan
keleluasaan di dalam bertindak menjalankan
tugasnya
melayani
masyarakat.
Perubahan
paradigma
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan sebagaimana dianut oleh UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan antara lain seputar pergeseran
paradigma kedudukan penyelenggara pemerintahan
dari budaya penguasa (power culture) menjadi
budaya pelayan masyarakat (services delivery
culture), penyalahgunaan wewenang dan perluasan
ketentuan tentang diskresi.
Kata kunci: administrasi pemerintahan, aparatur
pemerintah, maladministrasi
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kunci

:

e-budgeting, Keuangan
Keuangan Daerah

E-Budgeting on State Budget and Regional
Budget
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 3.

E-budgeting saat ini merupakan salah satu
topik utama yang hangat dan uptodate untuk
diperbincangkan, setelah diterapkan di Surabaya
dan DKI Jakarta serta kemungkinan nanti akan
diterapkan pula di
Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam hal penyusunan APBN. Begitu
besar reaksi masyarakat dalam menanggapi
penerapan e-budgeting tersebut dengan berbagai
alasan
dasar,
seperti
bahwa
e-budgeting
membuat keuangan daerah menjadi transparan,
dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari
penyelewengan.
Kata

Permaqi, Farhan

E-budgeting nowadays is one of the main topics
which are warm and uptodate to discuss, after being
implemented in Surabaya and Jakarta as well as the
Republic of Indonesia in the event of drafting the State
Budget if possible. A great reaction of community
make response to the e-budgeting implementation for
some reasons, such as e-budgeting that applies the
financial area becomes transparent, accountable, and
free of fraud.
Keywords:

e-budgeting,
Budget

State

Budget,

Regional

Negara,

UDC 342.25
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Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa dalam
Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan Perundang-undangan Terkait

Position and Role of Village Regulation in The
Frame of Village Autonomy Based of The Law
Number 6 of 2014 on Village and Other Related
Laws and Regulations
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa
termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah. Permasalahan
dalam
tulisan
ini
adalah:
Bagaimanakah
kedudukan peraturan desa dan apa saja materi
muatan peraturan desa serta peranan Peraturan
Desa dalam kerangka otonomi daerah. Penulis
melihat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ternyata meletakkan kedudukan
peraturan desa sebagai produk hukum dan produk
politik. Konsekuensinya sebagai produk hukum,
peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sebagai produk politik, proses pembentukan
peraturan desa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :
kepala desa, BPD dan masyarakat desa. Kaitannya
dengan otonomi desa, peraturan desa menjadi
alat mewujudkan otonomi desa. Untuk itu perlu
memperhatikan peraturan perundang-undangan
terkait dalam pembentukannya seperti UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Law Number 6 of 2014 on Village acknowledges the
existance of Village and its autonomy including the
traditional village as the unity of law community who
has borderlines. The problems in this essay are how
the position of village regulation, what substance
of it and how the role of it in the frame of village
autonomy. The writers observe that law number 6 of
2014 on village puts the position of Village Regulation
as law product and political product. Consequense
as law product, Village Regulation may not opposite
with the higher law regulations. As the political
product, its making process involves three sides,
that are: village chief, village parlement and village
community. Regarding with village autonomy, it
becomes the tool to implement the village autonomy.
Therefor, it is necessary to notice the other related
laws such as law number 12 of 2011 on the forming
of laws and government regulation number 43 of 2014
on regulation of implementation of law number 6 of
2014 on village.

Kata kunci: Peraturan Desa, Desa, otonomi
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Kebijakan Desentralisasi untuk Desa dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

Decentralization Policy for
Number 6 of 2014 on Village
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Village is one of the important elements on the
implementation of decentralization and local
democratization. Village can be considered as
the determinant in assuring the success of the
implementation of decentralization policy, because
the village is an institution which can be closer to the
local community than any other formal institution.
Through the process of decentralization, village can
be used as an agent of change and a provider for local
public services which can reach the local community
to the lowest level. Village and its governmental
structures have been much developed and changed
to date. The alteration of the village in the concept of
decentralization can be assumed from the changes
and developments of many related policies concerning
local government and village concept. Through the
legislation, it can be seen whether the government
will accommodate the village with a variety of rights,
authorities, and roles more independently or not.
Currently, village has been specifically regulated
in Law No. 6/2014. The legislation indicates a new
regime for decentralization policy, mainly to the
village and local community.

Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam
pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi
di daerah. Desa merupakan ujung tombak dari
keberhasilan kebijakan desentralisasi itu sendiri,
sebab desa merupakan pranata yang paling dekat
dengan masyarakat di tingkat lokal. Melalui kebijakan
desentralisasi desa melalui pemerintahan tingkat
desa dapat dipandang sebagai agen perubahan
dan penyedia pelayanan publik yang paling dekat
dengan masyarakat. Desa dan pemerintahan desa
telah banyak mengalami perubahan hingga saat ini.
Perubahan konsep desentralisasi yang diberikan
kepada desa dapat dilihat melalui perubahan dan
perkembangan konsep yang diatur dalam berbagai
regulasi yang mengatur tentang desa. Perubahan
dalam regulasi tersebut dapat menentukan
apakah hak, kewenangan, dan kedudukan desa
semakin mandiri dan leluasa atau tidak. Saat ini,
desa telah diatur secara khusus melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU
tersebut menandakan babak baru bagi kebijakan
desentralisasi yang ditujukan kepada desa dan
masyarakatnya.
Kata
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Korupsi bukan hanya menjadi masalah di Indonesia
semata, tetapi juga sudah menjadi masalah global di
seluruh dunia. Untuk memberantasnya diperlukan
bukan hanya secara represif dengan memberikan
hukuman
yang
berat
tetapi
juga
dengan
memaksimalkan pemberantasan dengan cara
preventif atau pencegahan. Diperlukan dukungan
dari semua pihak untuk memujudkannya, termasuk
peran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI. Tulisan ini menggunakan metode
penelitian normatif dengan menggunakan data
primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian ini
ditemukan bahwa pemberantasan korupsi dengan
tindakan represif semata tidak akan maksimal
jika tidak dibarengi dengan tindakan pencegahan.
Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan
memaksimalkan peran serta masyarakat dalam
memberikan informasi tentang tindak pidana
korupsi yang diketahuinya. Untuk memaksimalkan
peran masyarakat itu diperlukan juga peran

Not only in Indonesia, corruption has also become
a serious global problem. By only giving severe
punishment repressively will not eradicate corruption,
there is also the need of preventing it from happening.
Support of all parties is required to fulfill the goal,
including the role of the Regional Office of the Ministry
of Justice and Human Rights. This article uses
normative research method which involves primary,
secondary and tertiary data. The study shows that
eradication of corruption with repressive measures
alone will not be maximal if it is not accompanied by
preventive measures. Preventive action can be done
by maximizing community participation in providing
information about corruption they know. In addition,
the role of Regional Office of the Ministry of Law and
Human Rights in the form of legal education provides
an understanding of the dangers of corruption and
the role of the community in fight against corruption
is needed to maximize it. To increase community
participation in eradicating corruption, legal
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dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM RI dalam memberikan pemahaman berupa
penyuluhan hukum mengenai bahaya korupsi dan
peran serta masyarakat dalam pemberantasan
korupsi. Untuk meningkatkan peran serta
masyarakat
dalam
pemberantasan
korupsi,
kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
disarankan agar memasukkan materi mengenai
pemberantasan korupsi. Juga berkerjasama dengan
instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Pemerintah daerah.

education activities conducted by Regional Office of
Ministry of Law and Human Rights are suggested to
include material about eradicating corruption. It also
collaborates with relevant agencies such as the AntiCorruption Commission and local government.

Kata

Kunci:

Memberantas, Korupsi, Peran,
Masyarakat, Memaksimalkan

Keyword: Eradicate, Corruption, Role, Community,
Maximizing

Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan....(Arrista Trimaya)

PENGATURAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(ARRANGEMENTS FOR CHILD PROTECTION AS VICTIM OF VIOLENCE IN LAW
NUMBER 35 OF 2014 ON THE REVISION OF LAW NUMBER 23 OF 2002
ON CHILD PROTECTION)

Arrista Trimaya
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Email: arrista_dpr@yahoo.com
(Naskah diterima 14/07/2015, direvisi 10/09/2015, disetujui 22/09/2015)
Abstrak
Banyaknya kasus kekerasan -baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual- dengan anak sebagai korban,
menimbulkan reaksi keras di masyarakat. Masyarakat sangat menyayangkan hal tersebut, karena seharusnya
anak merupakan pihak yang harus diberikan perlindungan. Pada dasarnya perlindungan anak sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (UU Perubahan UU Perlindungan Anak). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Bahkan dalam UU Perubahan UU Perlindungan Anak terdapat suatu bab tersendiri yang
mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, termasuk upaya yang dapat dilakukan
dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut. Oleh karena itu penegakan
hukum sebagai implementasi UU Perubahan UU Perlindungan dan peran pihak terkait, seperti Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sangat diperlukan untuk
dapat mewujudkan perlindungan anak yang optimal, khususnya perlindungan bagi anak korban kekerasan.
Kata kunci : perlindungan anak, kekerasan, Undang-Undang.
Abstract
The number of cases of violence –whether physical, psychological, or sexual— with children as victims, caused
strong reaction. People extremely saddened, since children are the ones that should be protected. Technically, child
protection has been set in Law Number 35 of 2014 on the Revision of Law Number 23 of 2002 on Child Protection.
Child protection is some activities to ensure and protect children and their rights in order for them to live, grow,
develop, and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and
discrimination. Law Number 35 of 2014 also covers a certain chapter that regulates special protection for children as
victims of violence, including the efforts made to provide special protection for child as victims of violence. Therefore,
the law enforcement as the implementation of Law Number 35 of 2014 and the role of stakeholders, including
government, local government, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and community, are expected to
establish an adequate protection for children, especially for those who are victims of violence.
Keywords: child protection, violence, law.

A.

Pendahuluan

Kasus penganiayaan terhadap seorang
anak kembali mengejutkan khalayak ramai.
Penganiayaan dilakukan sendiri oleh ibu
kandungnya dengan cara melempar dengan
benda tajam sampai menyundut korban dengan
rokok.1 Sebelumnya terjadi kasus meninggalnya
Engeline, siswa Kelas III SD di Kecamatan Sanur,
Provinsi Bali, yang sampai saat ini masih dalam
penyelidikan polisi. Kematian Engeline diduga

karena adanya penelantaran yang berakhir
dengan kekerasan sampai mengakibatkan
Engeline meninggal. Sebelumnya juga terjadi
kasus penelantaran terhadap anak yang
dilakukan oleh pasangan suami istri di daerah
Citra Indah dan kasus perkosaan yang dialami
oleh 5 (lima) peserta didik di beberapa sekolah di
Jakarta, dimana perkosaan dilakukan oleh guru
honorer yang melatih Paskibraka.2 Beberapa
kasus yang telah disebutkan mempunyai

1. UTD, Ibu Kandung Aniaya Anak Di Cipulir Dengan Sadis, CNN Indonesia, 6 Juli 2015, diunduh dari http://www.cnnindonesia.com/
nasional/20150703145700-20-64153/ibu-kandung-aniaya-anak-di-cipulir-dengan-sadis/, tanggal 6 Juli 2015.
2 RTS/RAY/WIN, Korban Perkosaan Bertambah: Suami Istri di Cibubur Ditetapkan Jadi tersangka Penelantar Anak, Kompas: Kamis, 18
Juni 2015, hal. 26
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The Convention On The Rights Of The Child
On The Involvement Of Children In Armed
Conflict (Protokol Opsional Konvensi
Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan
Anak
Dalam
Konflik
Bersenjata),
Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
148, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5329; dan

kesamaan, yaitu anak sebagai pihak yang
menjadi korban kekerasan.
Menurut praktisi dan pengamat pendidikan,
Seto Mulyadi tahun 2011-2015, dari total kasus
kejahatan terhadap anak, lebih dari separuhnya
adalah kasus kejahatan seksual yang sebagian
besar dilakukan di sekolah.3 Hal ini sangat ironis
mengingat anak merupakan karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan kita
lindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 28B
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang
menyatakan bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B
UUD NRI 1945 ayat (2) tersebut, telah dinyatakan
dengan tegas bahwa negara wajib memberikan
jaminan terhadap anak dan pemerintah wajib
melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan
terselenggaranya pelindungan anak. Ketentuan
ini juga diperkuat oleh Pasal 34 ayat (1) UUD
NRI 1945 yang mengatur bahwa fakir miskin dan
anak terlantar dipelihara oleh negara.
Berdasarkan data di Komisi Perlindungan
AnakIndonesia (KPAI),
terjadi peningkatan
kasus pengaduan pelanggaran hak anak, dari
yang semula 2.178 kasus pada tahun 2011
menjadi 3.512 kasus pada tahun 2012 atau naik
38%, dan naik 18,5% sebanyak 4.311 kasus
pada tahun 2013. Adapun peningkatan kasus
pengaduan pelanggaran hak anak terjadi di
hampir semua bidang, yakni kasus kekerasan
terhadap anak naik 125%, kasus sosial dan anak
dalam situasi darurat meningkat 167%, kasus
kesehatan anak dan NAPZA meningkat 198%,
dan kasus traficking dan eksploitasi meningkat
15%.4
Sebenarnya hukum positif kita sudah
banyak mengatur mengenai anak, yaitu:
1.

2.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa
setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas pelindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan
Bangsa-Bangsa (KHA PBB)5 melalui 2 (dua)
Undang-Undang, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012
Tentang Pengesahan Optional Protocol To

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pengesahan Optional Protocol To
The Convention On The Rights Of The Child
On The Sale Of Children, Child Prostitution
And Child Pornography (Protokol Opsional
Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai
Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan
Pornografi Anak), Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5330.
3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
sebagai pengganti dari Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak.

5.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014
tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan
Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-AKSA),
yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni
2014 yang lalu, untuk mengatasi maraknya
kasus kejahatan seksual terhadap anak; dan

6.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, karena Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 dianggap belum mengatur
perlindungan anak secara komprehensif,
misalnya belum ada pengaturan mengenai
perlindungan dari kekerasan seksual yang
banyak menimpa anak (sebagaimana
diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2014) dan belum dapat memberikan
perlindungan
terhadap
anak
yang
dieksploitasi.

Selain terdapat undang-undang yang
khusus mengatur mengenai perlindungan anak,
pengaturan mengenai anak juga diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, antara
lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13

3 Ibid.
4 JN/HA, DPR Diminta Tak Sahkan Perubahan UU Perlindungan Anak, diunduh dari http://www.beritasatu.com/nasional/212091-dprdiminta-tak-sahkan-perubahan-uu-perlindungan-anak.html, 19 Desember 2014.
5 Pada tahun 1989 PBB melalui resolusi 44/25 tertanggal 20 November 1989 telah menyepakati sebuah instrumen hukum
internasional, yaitu Konvensi Hak Anak (KHA). KHA disebut instrumen yang berisi rumusan prinsip universal dan ketentuan norma
hukum mengenai anak serta merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing
hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara garis besar KHA dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama
penegasan hak-hak anak, kedua pelindungan anak oleh negara, dan ketiga peran serta berbagai pihak (Pemerintah, masyarakat dan
swasta) dalam perlindungan Anak.
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2103 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.
Dari
perspektif
hukum/peraturan
perundang-undangan telah banyak mengatur
mengenai anak, khususnya UU Perlindungan
Anak dan UU Perubahan UU Perlindungan Anak.
Namun penegakan hukum peraturan perundangundangan tersebut belum efektif. Hal ini
ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus
kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun
seksual terhadap anak. Jika Pemerintah dan
pihak terkait tidak segera mengimplementasikan
UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan
Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin
banyak lagi kasus kekerasan yang akan
menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini
merupakan tantangan bagi semua pihak terkait
untuk mewujudkan perlindungan anak secara
optimal.
B.

Pembahasan

B.1.Perlindungan Anak
Khusus bagi Anak

dan

Perlindungan

Pengaturan perlindungan anak dalam
ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perubahan
UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa
perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera.
Selain perlindungan anak, pada umumnya
setiap anak dapat diberikan perlindungan
khusus jika dirasakan perlu. Perlindungan
khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang
diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi
tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman
terhadap ancaman yang membahayakan diri dan
jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan
khusus dapat diberikan kepada anak korban
kekerasan fisik dan/atau psikis dan kepada

anak korban perlakuan salah dan penelantaran
(Pasal 59 ayat (2) huruf i dan huruf m). Bentuk
kekerasan dan penelataran diatur dalam
Pasal 1 angka 15a, yang menetukan bahwa
kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap
anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum. Pengaturan mengenai perlindungan
khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/
atau psikis diatur dalam Pasal 69. Sedangkan
pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi
anak korban perlakuan salah dan penelantaran
diatur dalam Pasal 71.
Perlindungan khusus terhadap anak tidak
terlepas dari kewajiban yang harus dipenuhi
oleh orang tuanya. Dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung
jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1)
yaitu:
a.

mengasuh, memelihara,
melindungi Anak;

mendidik,

dan

b.

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya;

c.

mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak; dan

d.

memberikan pendidikan karakter dan
penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban dan tanggung jawab orang
tua terhadap anak harus dilaksanakan. Jika
orang tua tidak ada, atau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga,
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan
hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 33, seseorang atau badan hukum yang
memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai
wali dari anak yang bersangkutan melalui
penetapan pengadilan.
B.2. Kekerasan Terhadap Anak
Pasal 1 angka 15a UU Perubahan UU
Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan
adalah setiap perbuatan terhadap anak yang
berakibat
timbulnya
kesengsaraan
atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/
atau penelantaran, termasuk ancaman untuk
melakukan
perbuatan,
pemaksaan,
atau
perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum. Terry E Lawson mengklasifikasikan
kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk,
yaitu: emotional abuse (kekerasan emosional),
verbal abuse (kekerasaan melalui kata-kata),
physical abuse (kekerasan secara fisik), dan
sexual abuse (kekerasan seksual). Lebih lanjut
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menurut Suharto, kekerasan terhadap anak
dapat dikelompokkan menjadi:
1.

physical abuse (kekerasan fisik);
yaitu
penyiksaan,
pemukulan,
dan
penganiayaan terhadap anak, dengan atau
tanpa menggunakan benda-benda tertentu,
yang menimbulkan luka-luka fisik atau
kematian pada anak.

2.

psychological
psikis);

abuse

(kekerasan

secara

yaitu penghardikan, penyampaian kata-kata
kasar dan kotor, memperlihatkan buku,
gambar, dan film pornografi pada anak.
3.

sexual abuse (kekerasan secara seksual);
dan
yaitu perlakuan pra-kontak seksual antara
anak dan orang yang lebih besar, melalui
kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism,
maupun perlakuan kontak seksual secara
langsung antara anak dengan orang dewasa
(incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual).

4.

social abuse (kekerasan secara sosial);
yaitu mencakup penelantaran anak dan
eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah
sikap dan perlakuan orang tua yang tidak
memberikan perhatian yang layak terhadap
proses tumbuh kembang anak. Misalnya:
anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga,
atau tidak diberikan pendidikan dan
perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan
eksploitasi anak menunjukkan pada sikap
diskriminatif atau perlakuan sewenangwenang terhadap anak yang dilakukan
keluarga atau masyarakat.6

United Nations of Children’s Fund (UNICEF)
mendefinisikan kekerasan terhadap anak
adalah semua bentuk perlakuan salah secara
fisik
dan/atau
emosional,
penganiayaan
seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara
komersial atau lainnya yang mengakibatkan
gangguan nyata ataupun potensial terhadap
perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan
hidup anak ataupun terhadap martabatnya
dalam konteks hubungan yang bertanggung
jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.7
Khusus
untuk
kekerasan
seksual
didefiniskan sebagai tindakan yang mengarah
ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh,
meraba,
mencium,
dan/atau
melakukan
tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh
korban, memaksa korban menonton produk

pornografi, gurauan seksual, ucapan yang
merendahkan dan melecehkan dengan mengarah
pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa
berhubungan seks tanpa persetujuan korban
dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa
melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai,
serta merendahkan, menyakiti, atau melukai
korban.8 Namun, dalam KUHP tidak dikenal
istilah kekerasan seksual atau pelecehan
seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan
cabul, yang diatur dalam Pasal 289 sampai
dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul
dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar
rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji,
dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi
kelamin. Dalam pengertian tersebut, segala
perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar
kesopanan/kesusilaan,
dapat
dimasukkan
sebagai perbuatan cabul, yaitu segala perbuatan
yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau
perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan
nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman,
meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah
dada dan sebagainya.9
Adrianus Meliala menerangkan bahwa
kekerasan seksual memiliki unsur sebagai
berikut:
•

“…the use of threats or force to gain compliance
in sexual acts, or aggressive behavior in the
context of sexual arousal.”

•

perkosaan sebagai fenomena
seksual paling kompleks

•

Dua isu: sebagai sexual deviation atau
sebagai the need for power and control.10

kekerasan

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak
dapat dibedakan berdasarkan pelakunya, yaitu
kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga
dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain
di luar anggota keluarga, biasanya dilakukan
oleh orang dekat yang sangat mengenal keluarga
dan anak tersebut. Dampak yang muncul akibat
kekerasan terhadap anak sangat mengerikan.
Anak dapat menjadi depresi, fobia, mengalami
mimpi buruk, bahkan curiga terhadap orang lain
dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang
merasa terbatasi di dalam berhubungan dan
menjalin interaksi dengan orang lain.
B.2.1. Prevalensi Kekerasan Seksual
Berdasarkan Survei Kekerasan Terhadap
Anak (SKTA) Tahun 201311, secara global sekitar
20% perempuan dan 5-10% laki-laki pernah

6 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm.47-48.
7 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm, 141.
8 Poerwandari, E Kristi, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja “Convention Wacth”, Jakarta:
Pusat Kajian Wanita dan GenderUniversitas Indonesia, 2000, hlm. 45.
9 R. Soesilo, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia,
1995, hlm. 212.
10 Adrianus Meliala, Penyimpangan Seksual dan Kejahatan Seksual, Disampaikan pada diskusi tentang Perubahan RUU Perlindungan
Anak di Bagian PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat Sektertariat Jenderal DPR RI, Januari 2012, hlm. 10.
11 Survei dilakukan terhdap 11.250 responden laki-laki dan perempuan di 25 Provinsi, 108 Kabupaten/Kota, dan 125 kecamatan yang
ada di Indonesia.
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mengalami kekerasan seksual pada suatu
ketika semasa masih anak-anak12 Hasil survei
menunjukkan prevalensi tindak kekerasan
seksual pada kelompok umur 18-24 tahun yang
dialami sebelum umur 18 tahun pada laki-laki
sebesar 7,46 persen dan 5,68 persen pada
perempuan. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 dari
13 laki-laki dan 1 dari 18 perempuan kelompok
umur 18-24 tahun mengalami kekerasan
seksual, sebelum mereka berumur 18 tahun
(lihat Gambar 1).
LAKI-LAKI

PEREMPUAN

7,46

5.68

ya

tidak

ya

tidak

Gambar 1
Prevalensi kekerasan seksual yang dialami
kelompok umur 18-24 tahun,
sebelum umur 18 tahun, menurut jenis kelamin.
Sumber: SKTA Indonesia 2013

Kekerasan seksual yang dialami oleh anakanak meliputi sentuhan secara seksual tanpa
izin, percobaan hubungan seksual, hubungan
seksual dengan paksaan secara fisik, dan
hubungan seksual dengan paksaan dibawah
pengaruh atau kekuasaan.
B.2.2. Prevalensi Kekerasan seksual, fisik atau
emosional kelompok umur 18-24 tahun
yang dialami sebelum umur 18 tahun
Hasil survei menunjukkan bahwa 47,74
persen laki-laki dan 17,98 persen perempuan
yang berumur 18-24 tahun, pernah mengalami
kekerasan seksual, fisik, atau emosional sebelum
berumur 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa
1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan
kelompok umur 18-24 tahun pernah mengalami
kekerasan baik seksual, fisik atau emosional,
sebelum mereka berumur 18 tahun13 (lihat
Gambar 2).
PEREMPUAN

LAKI-LAKI

17,98

47,74
52,26

82,02

ya

tidak

ya

Larangan melakukan kekerasan terhadap
anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014: ‘’Setiap orang dilarang
menempatkan,
membiarkan,
melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
kekerasan terhadap anak.’’ Dengan demikian,
pelaku kekerasan terhadap anak yang melanggar
ketentuan Pasal 76C dapat dikenakan sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai
berikut:
Pasal 80

94,32

92,54

B.3. Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap
Anak

tidak

Gambar 2
Prevalensi Kekerasan (seksual, fisik
atau emosional) yang dialami
kelompok umur 18-24 tahun, sebelum umur 18 tahun
Sumber: SKTA Indonesia 2013

(1) Setiap
orang
yang
menempatkan,
membiarkan,
melakukan,
menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan
kekerasan terhadap anak, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah)
(2) Dalam hal anak tersebut luka berat, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
(3) Dalam hal anak tersebut mati, maka pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga apabila yang
melakukan penganiayaan terhadap anak
tersebut adalah orang tuanya.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa
pidana dijatuhkan kepada pelaku kekerasaan
pada anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat
(2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan
terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya,
maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga)
sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4).
Selain itu, UU Perubahan UU Perlindungan
Anak sudah menerapkan konsep restorative
justice atau keadilan restoratif, yang telah
disinkronisasikan
dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan
bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak
lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan

12 Peran Kemensos dalam Perlindungan Anak Merespon Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, Disampaikan pada RDP dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, September 2014.
13 Ibid.
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pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
bukan pembalasan. Tujuannya adalah untuk
melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan
dan anak yang menjadi korban kejahatan.
UU Perubahan UU Perlindungan Anak
mengatur materi muatan baru yang sebelumnya
tidak terdapat dalam UU Perlindungan Anak,
yaitu bab larangan. Terdapat 10 (sepuluh)
larangan yang ditujukan bagi setiap orang,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

dan/atau lainnya dan membiarkan anak
tanpa perlindungan jiwa.
9.

Setiap
orang
dilarang
menempatkan,
membiarkan,
melakukan,
menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan
eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
terhadap anak.
10. Pasal 76J.
(1) Setiap
orang
dilarang
dengan
sengaja menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak
dalam penyalahgunaan, serta produksi
dan distribusi narkotika dan/atau
psikotropika.
(2) Setiap
orang
dilarang
dengan
sengaja menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak
dalam penyalahgunaan, serta produksi
dan distribusi alkohol dan zat adiktif
lainnya.

Pasal 76A.
Setiap orang dilarang:
a. memperlakukan
anak
secara
diskriminatif
yang
mengakibatkan
anak mengalami kerugian, baik materiil
maupun moril sehingga menghambat
fungsi sosialnya; atau
b. memperlakukan
anak
penyandang
disabilitas secara diskriminatif.

2.

Pasal 76B.
Setiap
orang
dilarang
menempatkan,
membiarkan,
melibatkan,
menyuruh
melibatkan anak dalam situasi perlakuan
salah dan penelantaran.

3.

Pasal 76C.
Setiap
orang
dilarang
menempatkan,
membiarkan,
melakukan,
menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan
kekerasan terhadap anak.

4.

Pasal 76D.
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.

5.

Pasal 76E.
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan
atau
ancaman
kekerasan,
memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul.

6.

Pasal 76F.
Setiap
orang
dilarang
menempatkan,
membiarkan,
melakukan,
menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan
penculikan,
penjualan,
dan/atau
perdagangan anak.

7.

Pasal 76G.
Setiap
orang
dilarang
menghalanghalangi anak untuk menikmati budayanya
sendiri, mengakui dan melaksanakan
ajaran agamanya dan/atau menggunakan
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses
pembangunan masyarakat dan budaya.

8.

Pasal 76H.
Setiap orang dilarang merekrut atau
memperalat anak untuk kepentingan militer
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Pasal 76I.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak juga
mempertegas tentang perlunya pemberatan
sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan
terhadap anak. Tujuannya adalah untuk
memberikan efek jera serta mendorong adanya
langkah konkret untuk memulihkan kembali
fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau
anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu
dilakukan untuk mengantisipasi anak korban
kekerasan dan/atau anak pelaku kejahatan
di kemudian hari agar tidak menjadi pelaku
kejahatan yang sama. Selain itu, UndangUndang ini juga mengatur pemberatan sanksi
bagi pelaku kejahatan terhadap yang masih
memiliki hubungan kekeluargaan/kekerabatan
(orangtua atau wali, pengasuh anak, pendidik
atau tenaga kependidikan, serta korporasi)
yang telah melanggar hak anak ataupun
yang melakukan kekerasan terhadap anak.
Pemberatan pidana yang diatur dalam UU
Perubahan UU Perlindungan Anak selengkapnya
dijabarkan sebagai berikut.
1.

Pasal 80
(1) Setiap orang yang menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan
kekerasan terhadap anak, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah)
(2) Dalam hal anak tersebut luka berat,
maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau
denda
paling
banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak tersebut mati, maka
pelaku
dipidana
dengan
pidana
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penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga apabila yang
melakukan penganiayaan terhadap
anak tersebut adalah orang tuanya.
2.

Pasal 81
(1) Setiap orang yang melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa
anak
melakukan
persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
(2) Ketentuan pidana tersebut berlaku pula
bagi setiap orang yang dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang tua, wali,
pengasuh anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan,
maka
pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

3.

Pasal 82
(1) Setiap
orang
yang
melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat,
melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang tua, wali,
pengasuh anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan,
maka
pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa
pidana dijatuhkan kepada pelaku kekerasaan
pada anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat
(2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan
terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya,
maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga)
yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4). Pidana
juga dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan
seksual pada anak yang diatur dalam Pasal 81
ayat (1) dan ayat (2). Jika pelaku kekerasan
seksual adalah orang tua, wali, pengasuh anak,
pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari
pidana yang telah disebutkan pada ayat (1).
Sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual yang
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam
ketentuan Pasal 82 ayat (1). Jika tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh
anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
B.4.Peran
Pihak
Terkait
dalam
Penyelenggaraan Perlindungan bagi Anak
Korban Kekerasan
Agar perlindungan bagi anak korban
kekerasan dapat berlaku efektif, diperlukan kerja
sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai
bagian dari pihak terkait harus bersama-sama
mengimplementasikan materi muatan UndangUndang tersebut dengan konsekuen dan
konsisten.
B.4.1.Peran Pemerintah
Daerah

dan

Pemerintah

Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 UU Perubahan
UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga
Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus,
-termasuk kepada anak korban kekerasan-,
melalui upaya:
a.

b.
c.
d.

penanganan
yang
cepat,
termasuk
pengobatan dan/atau rehabilitasi secara
fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan
penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
pendampingan psikososial pada saat
pengobatan sampai pemulihan;
pemberian bantuan sosial bagi anak yang
berasal dari keluarga tidak mampu; dan
Pemberian perlindungan dan pendampingan
pada setiap proses peradilan.

B.4.2.Peran Komisi Perlindungan
Indonesia (KPAI)

Anak

UU Perubahan UU Perlindungan Anak
memperkuat kedudukan Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI), termasuk memperluas
tugas dan wewenangnya. Salah satu perluasan
wewenang KPAI diatur dalam Pasal 74 ayat (2)
yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak
Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk
mendukung
pengawasan
penyelenggaraan
perlindungan anak di daerah. Di samping itu,
terdapat perubahan dalam struktur, susunan
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keanggotaan, dan masa jabatan tugas KPAI yang
diatur dalam ketentuan Pasal 75. KPAI bertugas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan
hak anak;
memberikan
masukan
dan
usulan
dalam
perumusan
kebijakan
tentang
penyelenggaraan perlindungan anak;
mengumpulkan data dan informasi mengenai
perlindungna anak;
menerima dan melakukan penelaahan
atas pengaduan masyarakat mengenai
pelanggaran hak anak;
melakukan
mediasi
atas
sengketa
pelanggaran hak anak;
melakukan kerja sama dengan lembaga yang
dibentuk masyarakat di bidang perlindungan
anak; dan
memberikan laporan kepada pihak berwajib
tentang
adanya
dugaan
pelanggaran
terhadap Undang-Undang ini.

B.4.3. Peran Masyarakat
UU Perubahan UU Perlindungan Anak
memperluas cakupan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Dalam Undang-Undang ini masyarakat berperan
serta dalam perlindungan anak, baik secara
perseorangan maupun kelompok. Peran serta
masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan,
lembaga
perlindungan
anak,
lembaga
kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan,
lembaga pendidikan, media massa, dan dunia
usaha. Ketentuan Pasal 72 menyebutkan bahwa
peran masyarakat (secara perseorangan) dalam
penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan
dengan cara:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
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memberikan informasi melalui sosialisasi
dan edukasi mengenai hak anak dan
peraturan perundang-undangan tentang
anak;
memberikan masukan dalam perumusan
kebijakan yang terkait perlindungan anak;
melaporkan kepada pihak berwenang jika
terjadi pelanggaran hak anak;
berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan
reintegrasi sosial bagi anak;
melakukan
pemantauan,
pengawasan,
dan ikut bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak;
menyediakan sarana dan prasarana serta
menciptakan suasana kondusif untuk
tumbuh kembang anak;
berperan aktif dengan menghilangkan
pelabelan negatif terhadap anak korban
kejahatan seksual, anak korban pornografi,
anak korban
HIV/AIDS, anak korban
terorisme, anak dengan perilaku sosial
menyimpang, dan anak korban stigmatisasi/
labelisasi orang tuanya; dan

h.

memberikan ruang kepada anak untuk
dapat berpartisipasi dan menyampaikan
pendapat.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak
juga
mengatur
peran
serta
masyarakat
(secara berkelompok) dalam penyelenggaraan
perlindungan anak, yang meliputi peran
organisasi
kemasyarakatam
dan
lembaga
pendidikan, media massa, dan dunia usaha
(Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)). Peran
organisasi
kemasyarakatan
dan
lembaga
pendidikan dilakukan dengan cara mengambil
langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk membantu
penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peran
media massa dilakukan melalui penyebarluasan
informasi dan materi edukasi yang bermanfaat
dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama,
dan kesehatan anak dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan peran
dunia usaha dilakukan melalui:
a.
b.
c.

C.

kebijakan perusahaan yang berperspektif
anak;
produk yang ditujukan untuk anak harus
aman bagi anak; dan
berkontribusi dalam pemenuhan hak
anak melalui tanggung jawab sosial
perusahaan.
Penutup

Untuk mewujudkan perlindungan anak,
khususnya perlindungan khusus bagi anak
korban kekerasan yang telah diatur dalam UU
Perubahan UU Perlindungan Anak, diperlukan
penegakan hukum dan peran serta pihak
terkait, seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan
masyarakat. Aparat penegak hukum harus dapat
menindak tegas pelaku kekerasan terhadap
anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam UU Perubahan UU Perlindungan Anak.
Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera
serta mendorong adanya langkah konkret untuk
memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial
anak korban kekerasan. Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak
terkait juga harus bersama-sama meningkatkan
komitmennya
dalam
mengimplementasikan
materi muatan UU Perubahan UU Perlindungan
Anak secara konsekuen dan konsisten agar
terwujud upaya perlindungan anak yang optimal.
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Abstrak
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.
Pasal 20 UNCAC mengatur tentang perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (Illicit Enrichment)
yang membolehkan dilakukanya perampasan asset apabila pejabat negara tidak dapat menjelaskan penyebab
kenaikan asetnya tersebut terkait dengan penghasilannya yang sah. Pengaturan mengenai perampasan aset,
khususnya terhadap pejabat publik menjadi sangat penting karena adanya hubungan sangat erat antara birokrasi
dengan korupsi. Apabila birokrasi melakukan korupsi maka efek dan akibat yang terjadi akan sangat merugikan,
karena pejabat publik mempunyai akses yang sangat luas terhadap kebijakan pemerintah. PBB melalui
konvensi ini memberikan mandat kepada setiap negara peratifikasi untuk menerapkan ketentuan ’pembuktian
terbalik’. (pembalikan beban pembuktian). Apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat menyanggah atau
membuktikan asal usul harta tersebut secara masuk akal serta memuaskan maka pengadilan memutuskan
menghukum pejabat tersebut dengan hukuman perampasan asetnya tanpa pemidanaan (Non Conviction Base)
melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian. Secara khusus, konsep Illcit Enrichment belum diterapkan
di Indonesia, namun Konsep Pembalikan Beban Pembuktian dan Perampasan asset hasil tindak pidana korupsi
dalam peraturan perundang-undangan sudah diterapkan dalam berbagai undang-undang.
Kata Kunci:

harta kekayaan pejabat publik, perampasan asset, tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik
Abstract

Indonesia has ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) through Law No. 7 of 2006 on the
Ratification of UNCAC 2003. Article 20 of UNCAC set the unexplained wealth by public officials (Illicit Enrichment)
that allows the confiscation of assets if the state officials cannot explain the cause of the increase in their assets with
their income. Regulation on the confiscation of assets, especially against public officials is vital because of the very
close relationship among bureaucracy and corruption. The effects and consequences that occur from bureaucratic
corruption will be very damaging, because public officials have a very broad access to government policy. Through
this convention, the United Nations gives a mandate to any state ratifying UNCAC to allow the implementation of
Reversal of burden of proof. If the official concerned cannot provide the legitimate origin of his wealth, the court is
capable to punish the official with confiscation of assets without any conviction (Non-Conviction Based) through the
mechanism of the reversal of the burden of proof. This Illicit Enrichment concept has not been completely applied in
Indonesian legal system, but the concept of Reversal of the Burden of Proof and Confiscation of assets proceeds of
corruption has been applied for various laws
Keywords:

A.

asset of public officials, confiscation of assets, corruption, reversal of burden of proof

Pendahuluan

Merupakan hak dan impian setiap orang
untuk memiliki kehidupan yang sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik, sebagaimana
juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar
1

Negara Republik Indonesia Tahun 19451.
Untuk mewujudkan impian tersebut haruslah
dilakukan melalui bekerja dengan cara-cara yang
sah dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Negara juga menjamin hak setiap orang
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja2. Melalui pekerjaan yang dilakukannya
tersebut serta imbalannya (gaji/pendapatan)
maka kekayaan seseorang dapat diukur dan
ditentukan.
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat
kelengkapan negara telah memiliki peraturan
perundang-undangan mengenai disiplin dan
gaji seorang ASN sehingga sesungguhnya harta
kekayaan seorang ASN dapat diukur, namun tidak
ada larangan bagi seorang ASN untuk memiliki
kekayaan melimpah, selama didapatkan dengan
cara-cara yang tidak melanggar ketentuan.
peraturan perundang-undangan
Kemajuan peradaban manusia di berbagai
bidang kehidupan tidak hanya memberi dampak
yang positif terhadap perbaikan kualitas hidup,
tetapi juga mengakibatkan dampak negatif
dengan
berkembangnya
berbagai
bentuk
kejahatan, khususnya kejahatan yang bertujuan
untuk mendapat keuntungan ekonomis atau
lebih dikenal sebagai tindak pidana dengan motif
ekonomi.
Tindak pidana dengan motif ekonomi
yang awalnya bersifat konvensional
seperti
pencurian, penipuan dan penggelapan kini
berkembang menjadi semakin kompleks karena
melibatkan pelaku yang terpelajar (white colarcrime) dan seringkali bersifat transnasional
atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain
menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus
juga melibatkan banyak dana untuk membiayai
peralatan-peralatan, sarana dan prasarana
yang mendukung pelaksanaan tindak pidana
tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka
penanganan tindak pidana menjadi semakin
rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak
hukum.
Ada berbagai macam versi persepsi manusia
terhadap korupsi dan masing-masing memiliki
varian tekanan yang berbeda-beda satu sama
lain. Akan tetapi, secara sederhana korupsi pada
umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kewenangan
untuk
keuntungan
pribadi
(corruption is operationally defined as the misuse
of entrusted power for private gain). Definisi ini
masih terlalu umum, sehingga membutuhkan
penjelasan lebih lanjut.
Robert Klitgaard, Guru Besar Pembangunan
dan Keamanan Internasional pada The RAND
Graduate School, Santa Monica, California,
Amerika Serikat, pernah memperkenalkan
“Rumus Klitgaard” (Klitgaard’s Formula) untuk
menyederhanakan
kompleksitas
korupsi
2
3
4
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dengan C = M + D – A (dibaca: Corruption equals
Monopoly plus Discretion minus Accountability
atau Korupsi sama dengan Monopoli ditambah
Kewenangan dikurangi Pertanggungjawaban).3
Ilustrasi sederhananya adalah setiap aktivitas
yang
dikendalikan
oleh
pihak
tertentu
yang mendominasi pihak lain dan memiliki
kewenangan untuk memutuskan sesuatu serta
lemah pertanggungjawabannya, niscaya korupsi
akan terjadi dengan mudahnya. Hal ini karena,
sebagaimana telah disinggung di atas, korupsi
merupakan kejahatan kalkulatif dan bukan
kejahatan karena hasrat semata (corruption is a
crime of calculation, not passion).4 Artinya, jika
korupsi menggejala sementara kemungkinan
untuk tertangkap kecil atau kalau tertangkap
pun hukuman ringan, maka orang akan
terinspirasi dan terangsang untuk melakukan
korupsi.
Oleh karena itu, dalam pandangan Klitgaard,
pemberantasan korupsi harus dimulai dari titik
awal berupa membangun sebuah sistem yang
mereduksi monopoli kekuasaan, kewenangan
penyelenggara negara harus jelas, transparansi
harus dilakukan, dan probabilitas tertangkapnya
pelaku korupsi harus diperbesar serta hukuman
terhadapnya harus diperberat.
Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah
dalam penanganan tindak pidana korupsi di
Indonesia. Dalam praktiknya, aparat penegak
hukum yang menangani tindak pidana korupsi
seringkali berhadapan dengan pejabat negara
atau pejabat pemerintah yang mempunyai
kekuasaan politik yang secara langsung maupun
tidak langsung dapat mempengaruhi proses
penegakan hukum. Bahkan, berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku, aparat penegak
hukum masih harus meminta persetujuan
presiden untuk melaksanakan suatu tindakan
hukum terhadap pejabat tertentu yang diduga
melakukan tindak pidana korupsi. Hal semacam
ini tentunya mempersulit penanganan kasus
korupsi tersebut. Kesulitan akan bertambah
apabila pelaku tindak pidana menginvestasikan
hasil tindak pidana dalam suatu kegiatan usaha
yang sah dan selanjutnya dipindah-tangankan
kepada pihak ketiga yang mempunyai atau tidak
mempunyai hubungan dengan pelaku dengan
menggunakan instrumen investasi yang beragam
di dalam atau di luar negeri.
Kasus mafia perpajakan, salah satu pelaku
Gayus Tambunan, pada tahun 2010 dapat
dijadikan contoh. Seorang pejabat pegawai
negeri golongan III/a Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian Keuangan yang diketahui
memiliki kekayaan lebih dari 100 milyar rupiah
telah membuka mata kita bagaimana korupsi

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Robert Klitgaard, “International Cooperation Against Corruption”, Finance & Development, March 1998, hlm. 4.
Ibid.
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telah menggerogoti seluruh sendi kehidupan
masyarakat terutama di kalangan birokrasi
pemerintahan. Masyarakat yang melihat melalui
pemberitaan kasus ini adanya ketidakwajaran
antara fakta bahwa Gayus hanyalah pegawai
pajak golongan IIIa tetapi memiliki kekayaan di
luar batas kewajaran. Ditambah lagi adanya
laporan PPATK yang menyatakan kecurigaan
atas adanya transaksi keuangan yang dilakukan
Gayus Tambunan. Kesenjangan antara harapan
keadilan di mata masyarakat dengan pernyataan
aparat penegak hukum inilah yang kemudian
memicu rasa frustrasi publik.
Pengaturan mengenai perampasan aset,
khususnya terhadap pejabat publik menjadi
sangat penting karena adanya hubungan yang
erat antara birokrasi dengan korupsi, dan
apabila birokrasi melakukan korupsi maka efek
dan akibat yang terjadi akan sangat merugikan,
karena pejabat publik mempunyai akses yang
sangat luas terhadap kebijakan pemerintah
Saat ini di dunia Internasional berkembang
konsep crime doesn’t pay (Tony Blair) yang berarti
jangan sampai para koruptor dapat menikmati
hasil dari kejahatan yang digunakannya, dan
dapat digunakan sebagai modal kejahatan baru,
sehingga saat ini berkembang penyitaan dan
perampasan hasil dan instrumen tindak pidana
menjadi bagian penting dari upaya menekan
tingkat kejahatan.5
Permasalahan korupsi
sudah menjadi
permasalahan internasional6. Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC) melalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan
UNCAC 2003 melalui rapat paripurna DPR RI
pada tanggal 20 Maret 2006. Pasal 20 UNCAC
mengatur tentang perolehan harta kekayaan
pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment)
yang membolehkan dilakukanya perampasan
aset apabila pejabat negara tersebut tidak
dapat menjelaskan penyebab kenaikan asetnya
tersebut terkait dengan penghasilannya yang
sah.
Konvensi PBB yang sudah diratifikasi
Indonesia tahun 2006 ini mewajibkan negara
pihak untuk mengatur illicit enrichment sebagai
tindak pidana. Peningkatan kekayaan yang tidak
masuk akal jika dibandingkan penghasilan yang
sah biasanya diperoleh dari penyalahgunaan

wewenang dan pelanggaran hukum. Namun saat
ini Indonesia belum mempunyai undang-undang
khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.
B.

Pembahasan

B.1.Konsep Illicit Enrichment dalam UNCAC
Berdasarkan
pengalaman,
Indonesia
dan negara-negara lain menunjukkan bahwa
mengungkap
tindak
pidana,
menemukan
pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak
pidana di dalam penjara ternyata belum cukup
efektif untuk menekan tingkat kejahatan, jika
tidak disertai dengan upaya untuk menyita
dan merampas hasil dan instrumen tindak
pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap
menguasai hasil dan instrumen tindak pidana
memberikan peluang kepada pelaku tindak
pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan
dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati
hasil
tindak
pidana
dan
menggunakan
kembali instrumen tindak pidana atau bahkan
mengembangkan tindak pidana yang pernah
dilakukan.
Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana
sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk
menyita dan merampas hasil dan instrumen
tindak pidana. Namun demikian, berdasarkan
ketentuan-ketentuan
tersebut,
perampasan
hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku
tindak pidana terbukti di pengadilan secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang
dapat menghalangi penyelesaian mekanisme
penindakan
seperti
itu
misalnya
tidak
ditemukannya atau meninggalnya atau adanya
halangan lain yang mengakibatkan pelaku
tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan
di pengadilan7 atau tidak ditemukannya bukti
yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke
pengadilan dan sebab yang lainnya.
Perangkat kebijakan pemidanaan terhadap
perolehan harta kekayaan pejabat publik yang
tidak wajar (criminalizing illicit enrichment/
unexplained wealth /fraudelent enrichment/
inexplicable wealth) diakui oleh berbagai negara
di dunia sebagai perangkat efektif dalam
memberantas korupsi. Konvensi PBB tentang
Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi
oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 2006 (20
Maret 2006) oleh karenanya menegaskan serta
mengaturnya dalam Pasal 20 sebagai berikut:

5 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sejumlah konvensi yang memuat ketentuan mengenai asset recovery dan mutual
legal assistance dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana.Konvesi tersebut antara lain United
Nation Convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances (1988), United Nations Convention on Transnational
Organized Crime/UNTOC (2002), 13 UN Counter Terrorism Conventions dan United Nation Convention Against Corruption/UNCAC (2003).
Lihat Kimberly Prost, “Internacional cooperation under the United Nations Convention against Corruption”, paper presented at the 4th
Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March
2006, dalam Denying Dafe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption, (Manila: ADB, 2006), hlm. 6.
6 Lihat UNCAC dan Romli atmasasmita, sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional,Bandung,Mandar
Maju,2004.
7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2000 menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana
terhadap H.M. Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia, tidak dapat diteruskan dan sidang dihentikan.
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“Subject to its constitution and the
fundamental principles of its legal system,
each state party shall consider adopting
such legislative and other measures as
may be necessary to establish as criminal
offnece, when committed intentionally , illicit
enrichment, that is, a significant increase in
the asset of a public official that he or she
cannot reasonably explain in relation to his or
her lawful income......”
Terjemahan bebas dari ketentuan tersebut
illicit enrichment adalah “sebuah peningkatan
yang signifikan pada aset dari pejabat publik
dimana dia tidak dapat menjelaskan dengan
tepat sehubungan dengan pendapatan resminya”
UNCAC menyatakan bahwa sejalan dengan
konstitusi dan prinsip-prinsip hukum negara
peserta (state party), konsep kejahatan illicit
enrichment ini harus dikriminalisasikan dalam
artian diundangkan untuk menjadi sebuah
perbuatan melawan hukum.
Illicit enrichment, subjeknya adalah semua
pejabat publik, termasuk dan terutama para
pejabat/penyelenggara negara atau mantan
penyelenggara negara, sedangkan objeknya
adalah peningkatan yang signifikan (significant
increase) pada aset pejabat publik/penyelenggara
negara atau mantan publik/penyelenggara
negara.
Penyebab dari penyitaan atau kriminalisasi
illcit enrichment dikarenakan pejabat publik
yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan
secara masuk akal penyebab kenaikan asetnya
dibandingkan dengan penghasilan resmi yang
bersangkutan.
PBB melalui konvensi ini memberikan
mandat kepada setiap negara peratifikasi untuk
menerapkan ketentuan ‘pembuktian terbalik’.
(pembalikan beban pembuktian). Di beberapa
negara diterapkan pembuktian terbalik tidak
sepenuhnya (partial shifting burden of proof),
karena penuntut atau lembaga yang diberikan
kewenangan menyita oleh undang-undang harus
menyampaikan terlebih dahulu fakta-fakta
prima facie (prima facie evidents) berupa fakta
ketidakwajaran harta atau aset dibandingkan
dengan penghasilan resminya (lawful source
of income). Apabila pejabat yang bersangkutan
tidak dapat menyanggah atau membuktikan
asal usul harta tersebut secara masuk akal serta

memuaskan maka pengadilan memutuskan
menghukum pejabat tersebut dengan hukuman
perampasan asetnya tanpa pemidanaan (non
conviction based/NCB) melalui mekanisme
pembalikan beban pembuktian.
Non conviction based aset forfeiture berarti:
“perampasan (= forfeiture) tanpa ada pernyataan
bersalah dari terdakwa oleh pengadilan
atau secara singkat perampasan aset tanpa
pemidanaan. Perampasan aset tanpa pemidanaan
merupakan alat yang penting untuk memulihkan
hasil dan pendukung korupsi, terutama dalam
hal hasil demikian dipindahkan ke luar negeri8.
Perampasan aset tanpa pemidanaan tidaklah
ditujukan untuk menghukum pelaku pidana,
tetapi hanyalah proses yang sebagian besar
bersifat perdata untuk menyita harta kekayaan
hasil pidana untuk diserahkan kepada negara.
Selain itu, tindakan tersebut bukan merupakan
pengganti penuntutan pidana dan dapat
dilakukan apabila penuntutan pidana tidak
tersedia atau tidak berhasil9.
Pengaturan mengenai illicit enrichment
semakin mendesak dilakukan ketika korupsi
telah merambah ke dalam kultur politik yang
ditandai dengan praktik “the privatization of the
state” (privatisasi atas negara) yang merujuk pada
penggunaan aset, sumber dana, maupun sumber
daya negara untuk kepentingan pribadi atau
kelompok.10 Akibat dari praktik “the privatization
of the state” itu adalah dipersonalisasikannya
negara pada pemimpin-pemimpinnya, sehingga
seolah-olah negara adalah miliknya lengkap
dengan segenap akses penggunaan kewenangan
tanpa perlu merasa harus melakukan konfirmasi
kepada siapa pun dan masyarakat tidak perlu
mendapatkan informasi memadai atas apa pun
yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya.
Salah satu dampak yang bisa ditimbulkan
oleh korupsi adalah hadirnya rintangan
terhadap berjalannya demokrasi dan rule of law.
Dalam sebuah sistem demokratis, pemerintah
kehilangan legitimasinya jika penyalahgunaan
kewenangan yang dimilikinya untuk keuntungan
pribadi. Akuntabilitas publik tidak bisa berjalan
dengan baik dalam sistem yang penuh dengan
penyelahgunaan kewenangan. Akuntabilitas
publik tidak bisa tegak tanpa adanya
transparansi.11 Tepat kiranya ungkapan dari
Lord Acton bahwa “Power tends to corrupt, and
absolute power corrupts absolutely”

8 Stolen Asset Recovery,Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based) Theodore S
Greenberg,The world Bank 2009.
9 www.usdoj.gov/jmd/afp/07federalforfeiture/index.htm.
10 Robert Klitgaard, “Three Levels of Fighting Corruption”, Paper Presented at the Carter Center Conference Transparency for Growth in
the Americas, May 3, 1999.
11 World Bank, Combating Corruption in Indonesia, Enhancing Accountability for Development, East Asia Poverty Reduction and
Economic Management Unit, October 20, 2003, hlm. xiii.
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Tabel 1
Perbedaan Perampasan Kejahatan dan
Perampasan NCB
Perampasan
Aset Kejahatan

Perampasan
NCB

Terhadap
orangnya (in
personam)
bagian dari
tuntutan
pidana terhadap
seseorang.

Tindakan

Terhadap
barangnya (in
rem).

Dikenakan
sebagai bagian
dari hukuman
dalam kasus
pidana.

Bilakah
terjadinya

Diajukan sebelum,
selama atau
setelah hukuman
pidana, atau
bahkan tanpa
adanya tuntutan
pidana terhadap
seseorag

Perlu adanya
hukuman
pidana. Wajib
menetapkan
kegiatan
kejahatan
“tanpa keraguan
yang layak”
atau dengan
“keyakinan
yang sungguhsungguh”.

Membuatan
perbuatan
yang
melawan
hukum

Hukuman pidana
tidak diperlukan.
Wajib menetapkan
perbuatan yang
melawan hukum
menurut standar
bukti“Keseimbang
anprobabilitas”.

Berbasiskan
objek atau nilai

Keterkaitan
hasil dan
perbuatan
melawan
hukum

Berbasiskan objek

Menyita
kepentingan
pihak terdakwa
dalam harta
benda

Perampasan

Menyita objek
tersebut sendiri
dalam hal pemilik
yang tidak
bersalah.

Berbeda (Pidana
atau perdata)

Yurisdiksi

Berbeda (Pidana
atau Perdata)

B.2.Konsep Pembalikan Beban Pembuktian
(PBP)
Dalam praktik penanganan perkara pidana,
hukum
pembuktian
memegang
peranan
yang sangat strategis. Secara yuridis formal,
pembuktian dilakukan melalui proses peradilan

untuk menentukan apakah seseorang dapat
dijatuhi pidana (veroordeling), atau terdakwa
dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau
dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag
van allerechtsvervolging).
Menurut Van Bemmelen “membuktikan”
adalah memberi kepastian yang layak menurut
akal.12 Senada dengan hal tersebut, Martiman
Prodjohamidjojo13
mengatakan
bahwa
membuktikan mengandung maksud dan usaha
untuk menyatakan kebenaran atas suatu
peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap
kebenaran peristiwa tersebut.
Hukum pembuktian dalam proses perkara
pidana mengatur 14:
1.
2.
3.

Bagaimana
caranya
atau
dengan
menggunakan alat bukti apa agar dapat
dibuktikan sesuatu perbuatan;
Mengenai persoalan kekuatan apa saja yang
harus diberikan kepada masing-masing alat
bukti; dan
Mengenai persoalan tentang siapa yang
harus mengajukan tentang perbuatan yang
dilakukan.

Istilah Sistem Pembuktian Terbalik telah
dikenal masyarakat sebagai bahasa yang
dengan mudah dikenal sebagai salah satu solusi
pemberantasan korupsi namun menurut Sutan
Remy Sjahdeini dan Andi Hamzah penggunaan
istilah asas pembuktian terbalik adalah tidak
tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal,
dari sisi bahasa dikenal sebagai Omkering Van
Bewijslast atau Reversal Burden of Proof yang
bila secara bebas di terjemahkan menjadi
Pembalikan Beban Pembuktian (PBP)15.
Berkaitan dengan munculnya asas PBP,
Romli Atmasasmita menyatakan antara lain
bahwa alasan-alasan munculnya asas tersebut
berasal hasil penelitian dari negara-negara
maju dan dipandang tidak bertentangan, baik
dengan perlindungan hak asasi Tersangka/
Terdakwa maupun konstitusi; namun diyakini
sangat efektif dalam membuka secara luas
akses pembuktian asal-usul harta kekayaan
yang diduga diperoleh dengan melakukan tindak
pidana antara lain korupsi.16 Hal ini sejalan
dengan sifat asas hukum, yang bersifat dinamis
sesuai dengan cita-cita hukum (“recht idee”)
dalam suatu masyarakat (termasuk masyarakat
internasional) dan negara tertentu (termasuk
beberapa negara), maka asas PBP dalam perkara
pidana, telah sejak lama menjadi perdebatan
antara yang setuju dan yang tidak setuju;

12 J.M.van Bemmelen, Hukum Pidana I.Hukum Pidana Material Bagian Umum. Diterjemahkan oleh Hasnan,Binacipta,Bandung 1987
hlm. 98.
13 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP,Pradya Paramita, Jakarta 1990 hlm. 11.
14 Ramelan, Hukum Acara Pidana. Teori dan Implementasi.Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 2006.
15 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
2004, hlm. 218.
16 Romli Atmassasmita, “Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi”, lihat http://legalitas.org/?q=content/pembuktian-terbalikdalam-kasus-korupsi.
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terutama terhadap pembuktian atas “kesalahan”
seorang Tersangka/Terdakwa. Terkait dengan
konteks ini, asas universal yang terdapat dalam
perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah
atau presumption of innocence.17

1.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001:
a) Penyidik
atau
Hakim
dapat
memerintahkan
agar
terdakwa
memberikan keterangan tentang harta
bendanya, termasuk milik isteri/suami
dan anaknya termasuk badan hukum
yang diduga ada hubungan dengan
perkara itu (Pasal 37 ayat (3));
b) Dalam hal terdakwa tidak dapat
membuktikan tentang kekayaan yang
tidak seimbang dengan penghasilannya
atau sumber penambahan kekayaannya,
maka
keterangan
tersebut
dapat
digunakan untuk memperkuat alat
buktu yang sudah ada bahwa terdakwa
telah melakukan tindak pidana korupsi
(Pasal 37 (4));
c) Apabila terdakwa dibebaskan atau
dinyatakan lepas dari segala tuntutan
hukum dari perkara pokok, maka
tuntutan perampasan harta benda
harus ditolak oleh hakim.(Pasal 37B).
d) Dalam hal penyidik menemukan dan
berpendapat, satu atau lebih unsur
tindak pidana korupsi tidak terbukti,
sedangkan secara nyata telah ada
kerugian negara, maka penyidik segera
menyerahkan berkas hasil penyidikan
kepada
Jaksa
Pengacara
negara
untuk dilakukan gugatan perdata
atau diserahkan kepada instansi yang
dirugikan untuk mengajukan gugatan
(Pasal 32).
e) Apabila
tersangka
dan
terdakwa
meninggal di dalam proses peradilan
pidana, dapat dilakukan gugatan
perdata terhadap ahli waris terdakwa.
(Pasal 33 dan 34).

2.

Pasal
35
Undang-Undang
Nomor
8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang
menyatakan
:
“dalam sidang
pengadilan terdakwa wajib membuktikan
bahwa harta kekayaannya bukan berasal
dari tindak pidana.”

Mengapa
diperlukan
penerapan
illicit
enrichment melalui non conviction based aset
forfeiture?
1.

Pada saat ini upaya mengambil aset hasil
tindak pidana, umumnya hanya dapat
dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh
pengadilan telah dinyatakan terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana.

2.

Sistem dan mekanisme ini sering kali sulit
diterapkan misalnya karena tersangka/
terdakwanya meninggal dunia, melarikan
diri, sakit permanen, atau tidak diketahui
keberadaannya; atau terdakwanya diputus
lepas dari segala tuntutan; atau perkara
pidananya belum/tidak dapat disidangkan
tanpa alasan yang jelas.

3.

Kriminalisasi
‘Illicit
Enrichment”
dan
Penerapan Perampasan NCB mendukung
dan
menguatkan
pendekatan
Follow
the Money yang seringkali tidak dapat
disidangkan karena informasi dianggap
mentah, kesulitan mendapatkan bukti.

B.3.Implementasi Prinsip Konsep Illicit
Enrichment dalam Hukum Indonesia
Melihat bahwa fenomena pegawai negeri
yang memiliki kekayaan diluar batas kewajaran
penghasilan yang dimilikinya banyak terjadi
di Indonesia maka wajar rasanya jika proses
kriminalisasi atas konsep Illicit Enrichment
sebagaimana yang diamanatkan UNCAC ini
segera diundangkan. Hal ini harus segera
dilakukan
dalam
rangka
menyelamatkan
kepentingan sekitar 238 juta penduduk Indonesia
dari dahsyatnya kehancuran dampak korupsi.
Mengapa? Karena dibalik ruwetnya benang
korupsi di Indonesia ternyata ada dua simpul
yang terlihat nyata yaitu pegawai negeri atau
penyelenggara negara dan pengusaha. Pegawai
negeri atau penyelenggara negara mewakili
kalangan pemilik kewenangan (authority) dan
pengusaha mewakili kalangan yang memiliki
uang (money) padahal kita sadari bersama bahwa
prinsip dasar korupsi adalah adanya pertukaran
atau jual beli antara kewenangan dan uang.
Secara khusus konsep Illcit Enrichment
belum diterapkan di Indonesia, namun
Konsep Pembalikan Beban Pembuktian dan
Perampasan asset hasil tindak pidana korupsi
dalam peraturan perundang-undangan sudah
diterapkan terdapat dalam:

Dalam Undang-Undang tersebut jelas
terlihat bahwa pembuktian terbalik oleh
terdakwa dilakukan dalam proses perkara
pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu
sendiri. Pada saat ini upaya mengambil aset
hasil tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan
jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana. Sistem
dan mekanisme ini sering kali sulit diterapkan

17 Asas tersebut telah diakui baik di dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan hak politik (International Convenan on
Civil and Polotical Rights/ICCPR), yang juga telah diratifikasi oleg pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.
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misalnya
karena
tersangka/terdakwanya
meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen,
atau tidak diketahui keberadaannya; atau
terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan;
atau perkara pidananya belum/tidak dapat
disidangkan tanpa alasan yang jelas.
Penerapan konsep illicit enrichment di
Indonesia dapat dihubungkan dengan kewajiban
melaporkan harta kekayaan penyelenggara
negara (LHKPN). LHKPN merupakan salah satu
cara untuk menilai integritas dan akuntabilitas
penyelenggara
negara
adalah
dengan
melihat kepatuhan dan kejujurannya dalam
melaporkan harta kekayaan penyelenggara
negara yang diserahkan kepada KPK. Kewajiban
Penyelenggara negara untuk melaporkan harta
kekayaan diatur dalam18:
1.

2.
3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pindana Korupsi; dan;
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan
Pengumuman Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

LHKPN merupakan bentuk transparansi
yang dimaksudkan untuk menilai kejujuran
penyelenggara negara yang bersih, terkait
dengan kekayaan yang dimilikinya dalam
rangka pencegahan terhadap tindakan korupsi.
LHKPN bertujuan untuk mewujudkan yakni
yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan
Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999,
penyelenggara negara yang wajib melaporkan
LHKPN terdiri atas :
•
•
•
•
•
•

Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi
Negara;
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
Menteri;
Gubernur;
Hakim; dan
Pejabat negara yang lain sesuai perundangan.

Direksi, komisaris, dan pejabat struktural
lainnya sesuai pada BUMN/D; Pimpinan Bank
Indonesia, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
(PTN), Pejabat eselon I dan yang setara, termasuk
Militer dan Polri, Jaksa, Penyidik, Panitera
Pengadilan dan Pimpinan dan Bendaharawan
proyek

Selain pegawai negeri di atas, berdasarkan
SE MenPAN nomor SE/03/M.PAN/01/2005
tentang LHKPN, pejabat-pejabat berikut juga
diwajibkan menyampaikan LHKPN ke KPK,yaitu
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam
penyelenggaraan negara sesuai perundangan
yang meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang
disamakan
di
lingkungan
instansi
pemerintah dan atau lembaga negara;
Semua Kepala Kantor di lingkungan
Departemen Keuangan;
Pemeriksa Bea dan Cukai;
Pemeriksa Pajak;
Auditor;
Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat;
dan
Pejabat pembuat regulasi

MenPAN kemudian menerbitkan kembali
Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005
(link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE
ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta
untuk mengeluarkan surat keputusan tentang
penetapan jabatan-jabatan yang rawan korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan
masing-masing instansi yang diwajibkan untuk
menyampaikan LHKPN kepada KPK.
Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
Tindak Pidana, yang merupakan prakarsa
Kementerian Hukum dan HAM, yang di dalamnya
mengatur mengenai Perampasan Aset dilakukan
dalam hal19:
•
•
•

tersangka atau terdakwanya meninggal
dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau
tidak diketahui keberadaannya;
terdakwanya diputus lepas dari segala
tuntutan hukum;
Perampasan aset juga dapat dilakukan
terhadap aset yang perkara pidananya
tidak dapat disidangkan; atau telah
diputus bersalah oleh pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dan di kemudian hari ternyata diketahui
terdapat aset dari tindak pidana yang belum
dinyatakan dirampas.

B.4.Implementasi Prinsip Konsep
Enrichment di Berbagai Negara

Illicit

Dalam perkembangan terakhir di dunia
internasional, penyitaan dan perampasan hasil
dan instrumen tindak pidana menjadi bagian
penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.
Sedikitnya terdapat 43 negara yang sudah

18 http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn.
19 Makalah Suhariyono AR dalam Forum Group Discussion Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana di Hotel
Harris Sentul 18 Juni 2015.
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memiliki aturan Illicit Enrichment antara lain
Argentina dan India dan negara lainnya seperti:












Pemerintah Inggris pada tahun 2002
menetapkan suatu undang-undang Proceed
of Crime Act (POCA) yang antara lain mengatur
mengenai penyitaan dan perampasan
hasil dan instrumen tindak pidana. Sejak
undang-undang
tersebut
diberlakukan
pada tahun 2003, aparat penegak hukum di
Inggris telah berhasil merampas sekitar 234
juta poundsterling atau setara dengan 4,387
trilyun rupiah hasil dan instrumen tindak
pidana.
Pemerintah Australia pada tahun 2002 juga
menetapkan Proceed of Crime Act. Ketentuan
baru ini membuka kesempatan yang sangat
luas bagi aparat penegak hukum untuk
menyita dan merampas aset hasil tindak
pidana.
Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005
juga menetapkan Criminal Proceeds and
Instruments Bill setelah melihat keberhasilan
Australia dan Inggris menerapkan ketentuan
yang serupa.
Pemerintah Nigeria pada tahun 1998-2006
berhasil menyita dan merampas hasil tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh Jendral
Sani Abacha, mantan presiden Nigeria,
dalam jumlah 800 juta dollar AS dari dalam
negeri dan 505,5 juta dollar AS dari negara
Swiss.
Pemerintah Peru selama kurun waktu
2000-2001 melakukan reformasi hukum
dan pengadilan yang secara fundamental
meningkatkan kemampuan penyidikan,
pengungkapan jaringan pelaku tindak
pidana korupsi, dan pengembalian hasil
tindak pidana korupsi. Sebagai hasilnya,
pada tahun 2001 Peru menerima kembali
33 juta dolar AS dari Kepulauan Cayman
dan tahun 2002 menerima 77,5 juta dollar
dari Swiss serta tahun 2004 menerima
20 juta dollar dari Amerika Serikat. Dana
tersebut berasal dari hasil korupsi Vladimiro
Montesinos, kepala intelejen polisi pada
pemerintahan Presiden Alberto Fujimori.
Pemerintah Philippina selama 18 tahun
antara 1986-2004 berhasil menyita dan
merampas 624 juta dollar AS dari Swiss.
Dana tersebut berasal dari hasil korupsi
Ferdinand
Marcos,
mantan
Presiden
Philippina.

B.5.Kendala Penerapan Illicit Enrichment di
Indonesia
Dalam
praktiknya
penerapan
illicit
enrichment di Indonesia menemui beberapa
kendala antara lain:
1.
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Prasyarat penerapan illicit enrichment harus
dimulai dengan perbaikan administrasi

2.

LHKPN dan Surat Pemberitahuan (SPT)
perpajakan. Kemudian, perbaikan sistem
administrasi kependudukan, pertanahan,
dan kendaraan bermotor. Tanpa penguatan
dan perbaikan sistem tersebut akan sangat
sulit melaksanakan UU tentang Illicit
Enrichment.
Potensi penggunaan kewenangan secara
berlebihan dalam hal:
•

•

Penyelidikan dan penyidikan membuka
rahasia pribadi yang dalam kondisi
umum
dijamin
oleh
ketentuan
kerahasiaan
misalnya
kerahasiaan
nasabah perbankan dan kerahasiaan
wajib pajak
Pada saat menyita dan merampas
kekayaan
yang
sebagian
atau
seluruhnya dimiliki oleh pihak ketiga
yang mempunyai itikad baik ikut disita
atau dirampas

3.

Selain itu, perlu dibangun sistem yang baik
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power) yang dapat
digunakan sebagai alat menjatuhkan salah
satu pihak. Perlu juga dikaji ketentuan Pasal
28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang
oleh siapa pun.

C.

Penutup

Berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip
dasar hukum negara, setiap negara peserta
UNCAC harus mempertimbangkan untuk
mengundangkan suatu perbuatan sebagai
tindakan yang melawan hukum atau perbuatan
pidana yaitu segala perbuatan yang dilakukan
pegawai negeri/pejabat publik yang dengan
sengaja dalam memperkaya diri sendiri secara
melawan hukum yaitu suatu perbuatan atas
peningkatan kekayaan dari pegawai negeri atau
pejabat publik dimana yang bersangkutan tidak
dapat menjelaskan bahwa asal-usul peningkatan
kekayaan tersebut didapat melalui cara yang
sah.
Penerapan Illicit Enrichment bisa menjadi
salah satu solusi dalam memberantas korupsi.
Karena dengan penerapan Illicit Enrichment
sebagai perbuatan melanggar hukum, negara
akan mempunyai cukup kontrol terhadap
sepak terjang para penyelenggara negaranya
dalam rangka memberantas korupsi. Dan bagi
aparatur sipil negara tidak perlu khawatir atas
penerapan ketentuan tersebut, sepanjang dapat
membuktikan asal usul harta yang diperolehnya,
kalau bersih, kenapa harus risih.

Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik....(Radita Ajie,S.H.,M.H)
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Abstrak
Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia idealnya memberikan kekuasaan yang luas
bagi presiden untuk melaksakan tugas eksekutifnya. Kekuasaan yang luas tersebut hanya dapat dibatasi oleh
kekuasaan lain dengan alasan konstitusional. Tulisan ini bermaksud untuk mendalami dua konsep besar
dalam hukum tata negara yaitu hak prerogatif dan prinsip separation of powers sebagai batasan konstitusional
kekuasaan eksekutif presiden. Alat analisis yang digunakan antara lain adalah pendekatan sejarah, teori
konstitusi dan praktek yang berlaku dinegara lain yaitu Amerika Serikat, New Zealand dan Canada. Hasil analisis
menunjukkan bahwa hak prerogatif berbeda dengan hak eksekutif presiden. Hak prerogatif memberikan ruang
yang luas kepada presiden untuk menggunakan kekuasaannya untuk mengisi ruang yang belum diatur dalam
konstitusi sepanjang untuk menjalankan tugas eksekutifnya. Batasan hak prerogatif adalah penggunaannya
yang dibatasi pada keadaan darurat sampai dengan lembaga legislatif dapat mengaturnya dalam perundangundangan. Sedangkan prinsip separation of powers mendalilkan dua penafsiran yaitu formalis dan fungsionalis.
Pandangan formalis mendasarkan dirinya pada unitary power doctrine yang melarang segala bentuk intervensi
cabang kekuasaan lain terhadap kekuasaan eksekutif, sedangkan pendekatan fungsionalis beranggapan bahwa
batasan kekuasaan eksekutif dimungkinkan selama tidak berdampak secara mendasar kepada presiden untuk
menjalankan kekuasaan eksekutifnya.
Kata kunci: Kekuasaan eksekutif, hak prerogatif, separation of powers.
Abstract
Indonesian presidential system should provide maximum authority to the president to exercise his executive’s
power. The presidential power can only be limited by authoritative constitutional reasons. This review is aimed to
analyse two leading constitutional theories namely the presidential prerogative rights and the separation of power
doctrine as arguments for limiting presidential executive’s power. The historical approach, constitutional theories
and comparation with others states practices are used as tools of analysis in this review. The findings show the
presidential prerogative rights grant enormous amount of power to the president in order to fill the gap between the
enumerated powers and the practices. However, prerogative rights are supposed to be used only in extraordinary
circumstances and only until the legislature can remedy whatever defect in the law requires resort to extra-legal
measures. Meanwile, the separation of powers doctrine provides two sides analysis: formalist and functionalist.
Formalist relied on unitary power doctrine mentioned that there is no room for intervention from other branches to
the presidential executive’s powers. On the other hand, functionalist argues that another branch may intervene in
the executive’s powers as long as it does not infringe the president to exercise his basic executive powers.
Keywords: Executive powers, prerogative rights, separation of powers.

A.

Pendahuluan

Indonesia
telah
menetapkan
sistem
presidensial sebagai sistem pemerintahan yang
dianutnya. Sistem presidensial di Indonesia
ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
Selain hal tersebut, kekuasaan pemerintahan
negara oleh presiden juga diatur dalam Bab III
UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan
Negara. Bab III UUD 1945 berisi 17 pasal yang

mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan
lembaga kepresidenan, maupun kewenangan
yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan
pemerintah.
Dapat dikatakan bahwa inilah Bab UUD
1945 yang paling banyak materi yang diatur
di dalamnya, yaitu mulai dari Pasal 4 sampai
dengan Pasal 16. Bahkan, karena Bab IV
tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus,
maka sampai dengan ketentuan Bab V tentang
Kementerian Negara yang terdiri atas Pasal 17,
sebenarnya, sama-sama memuat ketentuan
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mengenai pemerintahan negara di bawah
tanggungjawab presiden dan wakil presiden.
Malah, Bab VI tentang Pemerintah Daerah yang
berisi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, dapat
pula disebut termasuk domain pemerintahan
eksekutif1.
Gagasan
untuk
menegaskan
sistem
presidensial dalam UUD 1945 dapat dilacak
sejak perumusan amandemen ke-dua UUD
19452. Selain desakan untuk tidak mengubah
pembukaan UUD 1945 dan mempertahankan
bentuk Negara kesatuan, penguatan sistem
pemerintahan presidensial menjadi salah satu
isu penting pada saat pembahasana amandemen
ke-dua UUD 1945. Meskipun sempat terjadi
perbedaan pendapat khususnya mengenai
isu bentuk Negara kesatuan dan sistem
pemerintahan presidensial, para perumus
amandemen UUD 1945 saat itu akhirnya
menyepakati dipertahankannya bentuk Negara
kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial3.
Denny Indrayana mengutip pendapat Adnan
Buyung Nasution menyatakan bahwa setidaknya
ada beberapa alasan mengapa perumus UUD
1945 saat itu menyepakati tiga isu penting
tersebut. Keputusan untuk tidak mengubah
pembukaan UUD 1945 merupakan usaha untuk
menghindari perdebatan yang tidak terselesaikan
di era Konstituante 1956-1959 mengenai
negara Pancasila atau negara Islam. Sebagaima
diketahui rumusan Pancasila yang menjadi dasar
negara Indonesia tercantum dalam pembukaan
UUD 1945. Ketidakstabilan situasi politik pada
saat Indonesia menganut sistem pemerintahan
parlementer pada tahun 1950 menyebabkan
sistem pemerintahan presidensial dianggap
menjadi pilihan yang tepat. Sedangkan sejarah
kegagalan negara federal yang berlangsung pada
tahun 1949 juga membawa kontribusi terhadap
kesepakatan untuk mempertahankan bentuk
negara kesatuan4.
Khusus mengenai sistem pemerintahan
presidensial,
Jimly
Asshiddiqie
juga
menyampaikan bahwa sistem peralementer
pada masanya pernah gagal dipraktekkan dalam
sejarah Indonesia, dan karenanya membuat
sistem tersebut tidak populer di masyarakat.
Sistem pemerintahan presidensial dianggap
lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem

presidensial juga tetap dapat dipraktekan
bersama dengan sistem multi partai yang dapat
mengakomodasi peta konfigurasi kekuatan
politk dalam masyarakat dengan masyarakat
Indonesia yang sangat kompleks dan beragam5.
Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia
dinyatakan menganut sistem presidensial yang
bersifat konvensional. Sistem presidensial
dikatan sebagai sistem konvensional apabila
sejalan dengan karakteristik yang dirumuskan
oleh Arendt Lijphart dan Giovanni Sartori.
Arendt Lijphart menyatakan bahwa sistem
presidensial memiliki tiga karakteristik utama
yaitu: (i) terdiri dari seorang pimpinan eksekutif
tunggal; (ii) pimpinan eksekutif tersebut dipilih
langsung oleh rakyat; dan (iii) masa tugasnya
dibatasi dan tidak dapat diberhentikan melalui
pemungutan suara oleh lembaga legislatif.
Sedangkan Sartori mengemukakan bahwa suatu
negara dinyatakan menganut sistem presidensial
apabila presidennya (i) dipilih langsung melalui
popular election, (ii) tidak dapat diberhentikan
oleh lembaga legislatif pada kurun waktu masa
tugasnya, dan (iii) memimpin pemerintahan oleh
orang-orang yang dia tunjuk6.
Meskipun presiden Indonesia telah dipilih
langsung oleh rakyat, namun tidak serta
merta membuat kekuasaannya menjadi tidak
takterbatas. Beberapa ketentuan dalam UUD
1945 secara tegas maupun eksplisit membatas
kekuasaan pemerintahan Presiden. Misalnya
adanya ketentuan mengenai pemberhentian
Presiden yang menyatakan bahwa Presiden
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti
telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela maupun apabila terbukti
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden7.
Sedangkan
dalam
hubungannya
dengan
lembaga negara lain, diatur juga secara tegas
bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/
atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat8.
Hal lain yang dapat dijadikan contoh terkait
dengan batasan kekuasaan Presiden adalah
peran serta Presiden dalam pembentukan
undang-undang.
Meskipun
kekuasaan

1 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi RI, Jakarata, 2006, hlm. 117-118.
2 Pembahasan amandemen ke-2 UUD 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia Ad-Hoc I pada tanggal 25 November 2009. Mengenai
jadwal pembahasan amandemen ke-2 UUD 1945, penulis berpedoman pada buku karangan Denny Indrayana, Indonesian Constitutional
Reform 1999-2000, An Evaluation of Constitutional Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 139-141.
3 Denny Indrayana, ibid, hlm. 144-145.
4 Denny Indrayana, ibid.
5 Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 makalah disampaikan pada
Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Pembangunan Hukum Nasional Departemen
Hukum dan HAM pada tanggal 14-18 Juli 2003, hlm. 8.
6 Pendapat Andrew Ellis sebagaimana dikutip oleh Denny Indrayana, op cit, hlm. 278-279.
7 Pasal 7A UUD 1945.
8 Pasal 7C UUD 1945.
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pembentukan
undang-undang
merupakan
wilayah lembaga legislatif/DPR, namun Presiden
tetap mendapatkan peran yang sangat penting
karena UUD 1945 mengaturbahwa setiap
rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama. Selanjutnya Presiden akan
mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang. Namun demikian, dalam hal rancangan
undang-undang yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan
undang-undang tersebut disetujui, rancangan
undang-undang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan9.
Presiden di Indonesia yang masih memiliki
peran dalam pembahasan undang-undang yang
merupakan ranah kekuasaan legislative, memang
berbeda dengan negara yang menganut sistem
presidensial murni seperti misalnya Amerika
Serikat.
Presiden di Amerika Serikat tidak
memiliki peran dalam pembahasan rancangan
undang-undang, namun diberikan hak veto
untuk menolak mengesahkan rancangan undangundang hasil pembahasan lembaga legislatif10.
Hak veto tersebut diberikan oleh konstitusi
Amerika Serikat kepada presiden sebagai bentuk
check and balances antar lembaga negara,
khususnya untuk mencegah tirani mayoritas
di lembaga legislatif yang memungkinkan akan
mengeluarkan undang-undang yang merugikan
masyarakat11. Hak veto presiden sendiri telah
disepakati secara luas bukan sebagai bentuk
kekuasaan legislatif presiden, namun hanyalah
merupakan alat formal untuk mempengaruhi
kekuasaan
pembentukan
undang-undang
lembaga legislatif12.
Menurut Denny Indrayana, tidak adanya
kewenangan
presiden
untuk
menolak
mengesahkan rancangan undang-undang dari
DPR tidak berarti bahwa Presiden di Indonesia
tidak memiliki hak veto. UUD 1945 telah menatur
bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
untuk
mendapat
persetujuan
bersama13.
Persetujuan Presiden dalam ketentuan tersebut
pada dasarnya adalah hak veto, namun begitu
persetujuan telah diberikan, Presiden tidak
dapat
menolak
mengesahkan
rancangan

undang-undang
menjadi
undang-undang14.
Sekalipun presiden tidak mau menandatangani
rangangan undang-undang yang telah disetujui
bersama, rancangan undang-undang tersebut
otomatis menjadi undang-undang setelah 30
hari semenjak disetujui bersama15.
Batasan kekuasaan eksekutif presiden
selanjutnya adalah Presiden berhak mengangkat
duta dan konsul. Namun kewenangan tersebut
tidaklah mutlak karena dalam mengangkat duta
dan konsul presiden harus memperhatikan
pertimbangan
DPR16.
Presiden
memiliki
hak untuk memberi grasi dan rehabilitasi
namun dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung. Presiden juga berhak
memberikan amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan perimbangan DPR17.
Meskipun UUD 1945 telah memberikan
batasan yang cukup rinci mengenai batasbatas kewenangan eksekutif presiden, namun
pada kenyataannya masih tersisa beberapa
permasalahan. Misalnya, apakah yang dimaksud
dengan kekuasaan pemerintahan yang dipegang
presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (1) UUD 1945? Apakah presiden memiliki
kekuasaan lain selain kekuasaan yang telah
diatur dalam UUD 1945 yang merupakan
bagian inheren dari kekuasaan pemerintahan?
Dan apakah DPR berwenang menambah atau
mengurangi
kekuasaan
presiden
melalui
kekuasaan legislatif mereka?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengemuka
secara nyata dalam kehidupan ketatanegaraan
kita sehari-hari. Misalnya mengenai polemik
pengangkatan Kepala Kepolisian RI (Kapolri)
yang berujung pada uji materiil di Mahkamah
Konstitusi terhadap UU No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004
tentang Tentara Republik Indoenesia18. Kedua
undang-undang tersebut dianggap membatasi
kekuasaan presiden untuk mengangkat dan
memberhentikan Kapolri dan Panglima TNI
karena harus dilakukan dengan persetujuan
DPR. Berbeda dengan batasan kekuasaan
eksekutif lainnya yang secara tegas dituangkan
dalam UUD 1945, batas kekuasaan presiden
pada saat akan memilih Kapolri dan Panglima
TNI hanya dirumuskan dalam undang-undang
yang merupakan produk lembaga legislatif.

9 Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
10 Article I section 7 of the US Constituion.
11 Mengenai ladasan historis hak veto Presiden di Amerika Serikat dapat ditelusuri misalnya dalam tulisan Alexander Hamilton dalam
the Federalist No. 73.
12 Jasmin Farrier, Legislatif Leader dalam The Powers of the Presidency (4th Edition), CQ Press, Los Angeles California, 2013, hlm. 149.
13 Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
14 Denny Indrayana, op cit, hlm. 169.
15 Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
16 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
17 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
18 Pada saat tulisan ini dibuat sedang berlangsung uji materiil di Mahkamah Konstitusi atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh pemohon Denny Indrayana, dkk. Uji materiil tersebut tercatat dalam
berkas perkara No. 22/PUU-XII/2015.
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Timbulnya permasalahan mengenai batas
kekuasaan eksekutif presiden tersebut secara
konsepsi ketatanegaraan tidak dapat dipandang
sebagai hal yang sederhana. Misalnya dalam
hal kewenangan pengangkatan Kapolri dan
Panglima TNI, pembatasan kekuasaan presiden
dapat dimaknai sebagai saling intervensi cabang
kekuasaan negara. Hal ini dianggap menyalahi
prinsip separation of powers karena DPR yang
merupakan lembaga legislatif menggunakan
kekuasaannya untuk membatasi kewenangan
eksekutif presiden. Doktrin separation of powers
atau pemisahan kekuasaan memang tidak dapat
ditemukan secara tekstual dalam konstitusi,
namun telah disepakati secara luas bahwa
kedudukannya sangat mendasar dalam negara
demokrasi19. Separation of powers merupakan
fondasi yang membentuk struktur konstitusi
itu sendiri20. Sehingga pelanggaran terhadap
doktrin tersebut dianggap dapat merusak sendi
fundamental negara demokrasi.
Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini
bermaksud untuk menggali lebih lanjut mengenai
batas-batas kekuasaan eksekutif presiden selain
yang telah diatur dalam UUD 1945, khususnya
terkait dengan pertanyaan apakah presiden
memiliki hak prerogatif atau hak asli (inherent
rights) yang melekat pada kekuasaannya dengan
dan/atau tanpa diberikan secara tekstual oleh
UUD 1945? Penelusuran mengenai batas-batas
kekuasaan eksekutif presiden tersebut akan
dilakukan melalui pendekatan sejarah (historical
practices), teori konstitusi (constitutional theory)
maupun perbandingannya dengan negara lain
(legal comparison).
B.

Pembahasan

B.1.Hak Prerogatif Presiden
Hak eksekutif diluar hak-hak yang telah
diberikan kepada presiden oleh konstitusi
menjadi hal yang sentral untuk dibahas.
Misalnya dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945
disebutkan bahwa menteri-menteri diangkat dan
diberhentikan oleh presiden. Bandingkan dengan
ketentuan mengenai pengangkatan duta dan
konsul yang harus melalui pertimbangan DPR21.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah
apakah kekuasaan mengangkat menteri adalah
hak prerogatif presiden, sedangkan pengakatan
duta dan konsul bukanlah merupakan hak
prerogatif presiden? Apakah untuk disebut

hak prerogatif harus dinyatakan secara tegas
dalam UUD 1945? Bagaimana misalnya dengan
pengangkatan pejabat eksekutif lain tidak
disebutkan dalam UUD 1945?
Mengenai hal tersebut diatas terdapat
beberapa perbedaan pandangan. Saldi Isra
mengutip pendapat Bagir Manan menyatakan
bahwa hak prerogatif merupakan hak presiden
yang diberikan langsung oleh konstitusi. Sebagai
contoh yang paling eksplisit adalah hak untuk
mengangkat menteri sebagai pembantu presiden
sebagaimana diatur dengan tegas dalam pasal
17 UUD 1945.
Namun berbeda pada saat
presiden akan mengubah lembaga atau institusi
kementerian negara, hal ini harus dilaksanakan
dengan persetujuan DPR22. Sehingga yang
demikian bukanlah merupakan bagian dari hak
prerogatif presiden.
Pendapat lain menyatakan bahwa hak
yang dimiliki presiden sepanjang hak tersebut
adalah konstitusional maka merupakan bagian
dari kekuasaan eksekutif presiden. Pendapat
ini tidak khusus menunjuk pada konsep yang
disebut sebagai hak prerogatif namun lebih
kepada hak yang dimiliki oleh presiden secara
konstitusional. Ide ini misalnya disampaikan
oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi
Hardjono, yang menyatakan bahwa setiap
hak yang dimiliki secara konstitusional oleh
presiden merupakan hak eksekutif yang juga
adalah hak prerogatif itu sendiri. Dalam sebuah
kesempatan, Hardjono menyatakan bahwa
belum ada penjelasan mengenai apa itu hak
prerogatif presiden. Apabila ada hak prerogatif,
lalu apa yang bukan hak prerogatif presiden?23
Selanjutnya
adalah
pendapat
yang
menyatakan bahwa hak prerogatif merupakan
hak presiden untuk mengisi sesuatu yang tidak
diatur dalam konstitusi. Menurut pendapat
Zaenal Arifin Mochtar hak prerogatif ini mengisi
sesuatu yang tidak diatur secara detail dalam
konstitusi. Contohnya adalah ketika Presiden
menarik calon Kapolri yang sudah melalui seleksi
di DPR. Bagi penganut ide ini, hal tersebut adalah
bagian dari constitutional power karena tidak
diatur di undang-undang mana pun, termasuk
tidak diatur dalam Undang-Undang Kepolisian24.
Apabila ditelusuri dari sisi sejarah, pendapat
terakhir yang menyatakan bahwa hak prerogatif
merupakan
constitutional power
presiden

19 Ulasan mengenai kedudukan doktrin separation of powers dapat dilihat misalnya Jack M. Beerman, An Inductive Understanding of
Separation of Powers, 63 Admin. L. Rev. 467, 2011.
20 Peter L. Straus, Formal and functional approaches to separation-of-powers questions—a foolish inconsistency?, 72 Cornell L. Rev.
488, 1987, hlm. 1.
21 Pasal 13 ayat (2) UUD 1945
22 Pendapat ahli Saldi Isra dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanggal 15 April 2015, hlm. 3-4.
23 Pendapat ahli Hardjono dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanggal 15 April 2015, hlm. 19.
24 Pendapat ahli Hardjono dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanggal 15 April 2015, hlm. 22.
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untuk mengisi yang tidak diatur secara detail
dalam konstitusi merupakan pendapat yang
paling kuat. Hak ini tidak harus tertulis atau
dinyatakan dalam teks konstitusi. Hal ini sejalan
dengan definisi prerogatif yang disampaikan oleh
John Locke sebagai the “[p]ower to act according
to discretion, for the public good, without the
prescription of the Law, and sometimes even
against it25. Hal ini berarti hak prerogatif tidak
selalu dinyatakan secara jelas dalam konstitusi.
Namun demikian, lebih lanjut John Locke
menyatakan bahwa “prerogatif is supposed to be
used only in extraordinary circumstances and only
until the Legislature can remedy whatever defect
in the law requires resort to extra-legal measures,
but the notion that any individual is ever allowed
to exercise such enormous discretionary power
is difficult to square with a commitment to
limited government and the rule of law”26. Oleh
karenanya, meskipun eksekutif dilengkapi
dengan hak prerogatif namun penggunaan hak
tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu
dengan sekehendak hatinya.
Konsep
mengenai
hak
prerogatif
sebagaimana disebut oleh John Locke berarti
bertentangan dengan ide disampaikan oleh Saldi
Isra yang menyatakan bahwa hak prerogatif
adalah hak yang diberikan langsung oleh
konstitusi. Meskipun pendapat ini masih perlu
diperdalam apakah dengan demikian Presiden
masih memiliki hak lain selain yang diberikan
langsung oleh konstitusi? Ataukah mungkin
presiden memiliki hak lain diluar konstitusi
yang berarti bukan merupakan hak prerogatif?.
Selanjutnya, Clement Fatovic menyampaikan
bahwa “prerogatif as an aberration from the
normal operation of executive power. Whereas
prerogative is a highly discretionary power that
operates outside the bounds of the law, executive
power is a rule-bound power that operates within
the bounds of the law”27. Ide ini berarti juga tidak
sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh
Hardjono yang menyatakan bahwa setiap hak
yang dimiliki secara konstitusional oleh presiden
merupakan hak eksekutif yang juga adalah hak
prerogatif itu sendiri. Berdasarkan pendapat
Clement Fatovic diatas, maka jelas terdapat
perbedaan atas hak eksekutif dengan hak
prerogatif. Hak eksekutif merupakan yang telah
diatur secara hukum, sedangkan hak prerogatif
dapat dijalankan meskipun tidak diatur secara
tekstual oleh undang-undang.
Pada awal pendirian negara Amerika
Serikat, perdebatan mengenai apa yang akan
25
15,
26
27
28
29
30
31

menjadi kekuasaan presiden dan sejauh
mana batas-batas kekuasaannya, menjadi
pembahasan yang sangat penting. Para pihak
yang menentang dibentuknya lembaga presiden
dengan kekuasaan eksekutifnya menyatakan
bahwa presiden dikhawatirkan nantinya tidak
akan berbeda dengan Raja yang memiliki hak
prerogatif bahkan akan ditambah hak lain yang
diatur dalam konstitusi. Sejarah menunjukkan
bahwa hak prerogatif pada awalnya adalah hak
yang dimiliki oleh Raja Inggris (royal prerogatives)
sebagai panglima angkatan bersenjata, hak
untuk melolak rancangan peraturan (absolute
veto), kewenangan penuh untuk mengangkat
pejabat dan hakim, memberikan grasi dan
amnesti, membuat perjanjian dengan negara
lain, serta mengirim dan menerima duta serta
pejabat kunci lainnya28. Menjawab keraguan
tersebut, Alexander Hamilton sebagai salah
satu penggagas sistem presidensial menyatakan
bahwa hak yang akan dimiliki oleh presiden
berbeda dan lebih terbatas dibanding dengan
hak yang dimiliki oleh raja (royal prerogatives).
Perbedaan antara kekuasaan Presiden dengan
royal prerogative antara lain adalah presiden
tidak akan memiliki kekuasaan mutlak untuk
menolak pengesahan undang-undang (qualified
negative veto), memiliki kewenangan bersama
dengan legislatif dalam membuat perjanjian
dengan negara lain, danmemiliki kewenangan
bersama dengan legislatif dalam memilih pejabat
negara29.
Alexander Hamilton dan sebagian besar
pendiri negara Amerika Serikat merupakan ahli
hukum yang memperoleh pendidikan hukum
di Inggris. Para penggagas sistem presidensial
di Amerika Serikat saat itu memiliki tugas yang
berat untuk meyakinkan rakyatnya bahwa
sistem presidensial yang sedang dirumuskan
tidak akan menyerupai kekuasaan raja yang
tidak terbatas30. Secara lebih sederhana, Zaenal
Arifin Mochtar yang juga mengutip pendapat
Alexander Hamilton menjelaskan bahwa “[p]
residen ini sebenarnya raja yang kemudian
diubah sedikit, lalu disematkan nama presiden.
Presiden tidak berbeda dengan raja, hanya
sifting sedikit karena Amerika Serikat tidak
suka dengan model parlementer Inggris. Hal
ini dikarenakan trauma sejarah karena mereka
pernah dijajah Inggris. Sehingga sistem yang
semula parlementer ditarik sedikit menjadi
presidensial”31.
Pada
akhirnya
konstitusi
Amerika Serikat menyatakan bahwa hak veto
presiden dapat dibatalkan dengan keputusan

Clement Fatovic, Blurring The Lines: The Continuities Between Executive Power And Prerogative, Maryland Law Review, Vol. 73 No.
2013, hlm. 15
Clement Fatovic, ibid.
Clement Fatovic, ibid.
Robert J. Reinstein, The Limits of Executive Power, American University Law Review, Vol 59 No. 259, 2009, hlm. 266
Robert J. Reinstein, ibid, hlm. 268-269.
Robert J. Reinstein, ibid, hlm. 270.
Zaenal Arifin Mochtar, op cit, hlm. 43.
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super majority congress, mensyaratkan adanya
persetujuan senat agar perjanjian internasional
dapat berlaku secara mengikat dalam yurisdiksi
pengadilan Amerika Serikat (legally binding),
serta persetujuan senat dalam proses pemilihan
public minister32.
Berbeda dengan negara yang menganut sistem
presidensial, negara-negara bekas koloni Inggris
dan menganut sistem pemerintahan parlementer
sampai saat ini masih mempertahankan royal
prerogative sebagai salah satu dasar kekuasaan
eksekutif. Sebagai contoh di New Zeland, royal
prerogative yang merupakan bagian dari common
law atau hukum tidak tertulis menjadi salah satu
dasar kewenangan eksekutif yang bersamaan
kedudukannya
dengan
undang-undang
dan kewenangan residuary yaitu tindakan
pemerintahan yang tidak dilarang oleh hukum33.
BV Haris memberikan gambaran kekuasaan
royal prerogatif yang saat ini masih ada antara
lain adalah kewenangan untuk mengangkat
gubernur jenderal, kewenangan untuk membuat
perjanjian, menyatakan perang dan memberikan
grasi34. Sedangkan di Canada, saat ini kekuasaan
prerogatif yang merupakan kekuasaan inheren
eksekutif dapat dibatasi dengan undangundang. John D. Richard menyatakan bahwa
“the prerogative powers, which have their origins
in the inherent powers of the British monarch,
exist today in only a limited fashion because they
can be abolished by the legislature. Examples of
prerogative powers still in existence include the
powers to appoint the Prime Minister and the
cabinet, form treaties, issue passports, declare
war, and grant appointments and honours”35.
Meski sampai saat ini masih eksis di negaranegara bekas koloni Inggris, namun kekuasaan
royal pregative ini mulai mendapatkan kritik
karena rawan disalahgunakan oleh penguasa
dan disarankan untuk diganti dengan kekuasaan
definitif berdasarakan perundang-undangan
(statutory authority)36.
Indonesia dapat dikatakan masih belum
memiliki bangunan konseptual yang jelas
mengenai hak prerogatifpresiden sebagai bagian
dari kekuasaan eksekutif presiden. Hal tersebut
nampak misalnya pada pernyataan tiga ahli
hukum tatanegara yaitu Saldi Isra, Harjono dan
Zaenal Arifin Mochtar sebagaimana diuraikan
diatas. Hal ini juga nampaknya luput dari
bahasan para perumus perubahan UUD 1945.
Denny Indrayana bahkan menyatakan bahwa
para perumus perubahan UUD 1945 kurang
mendalami mengenai mengapa dipilihnya

sistem presidensial di Indonesia serta apa
konsekuensinya terhadap kekuasaan presiden.
Mengenai hal ini Denny Indrayana mengutip
pendapat Andrew Ellis mengemukakan bahwa37:
“Yet no factions presented convincing reasons
as to why the preamble, the unitary state and the
presidential system should not be amended. PDIP,
which was in favor of the preservation, was vague
about its reasons. With regard to the preamble,
the PDIP repeated the argument it had put in the
First Amendment discussions, that the preamble
contained the state philosophy, the Pancasila.
This argument reaffirmed the nationalist-secular
faction position, of rejecting an Islamic state. The
PDIP’s basic argument, in favor of the unitary
state, was merely based on the third principle
of the Pancasila of ‘the unity of Indonesia’.As for
maintaining the presidential system, the PDIP
presented no supporting argument at all”.
Sebagai negara yang menganut sistem
presidensial, pendekatan yang menyatakan
bahwa hak prerogatif merupakan constitutional
power presiden untuk mengisi ruang yang tidak
diatur secara detail dalam konstitusi, nampaknya
cocok untuk diterapkan di Indonesia karena
pendapat ini didukung dari pengalaman sejarah
(historical practices) maupun teori konstitusi.
Meski demikian, pendapat John Locke yang
menyampaikan bahwa constitutional power ini
perlu dibatasi penggunaannya pada keadaan
yang bersifat luar biasa sampai dengan lembaga
legislatif dapat mengatur kondisi tersebut patut
untuk menjadi perhatian.
Hal ini penting
dikarenakan penggunaan hak prerogatif yang
tidak terbatas, secara nyata akan bertentangan
dengan prinsip kepastian yang menjadi fondasi
penting dalam negara hukum.
B.2.Separation of Powers dan Check and
Balances
Doktrin separation of powers atau pembagian
kekuasaan
antar
cabang
pemerintahan
merupakan bahasan yang penting bila dikaitkan
dengan
batas-batas
kekuasaan
eksekutif
presiden. Ide besar dibalik separation of power
yang dikemukakan oleh Baron de Montesquieu
adalah perlunya pembagian kekuasaan diantara
cabang pemerintahan untuk menghindari
terjadinya satu kekuasaan yang absolut. Terkait
dengan hal tersebut, John D Richard dengan
mengutip pendapat Montesquieu menyatakan
bahwa “firmly committed to the rule of law,
Montesquieu believed that the division of the
state’s powers into distinct spheres of legislatif,

32 Lihat misalnya Article I section 7 clause 2 dan Article II section 2 clause 2 the US Constitution.
33 BV Harris, Replacement of the Royal Prerogative in New Zaeland, New Zaeland University Law Review, Vol. 23 No. 285, 2009, hlm.
285.
34 BV Harris, ibid.
35 John D. Richard, Separation of Powers: The Canadian Experience, Duquesne Law Review, Vol. 47 No. 731, 209, hlm. 740-741.
36 BV Harris, ibid, hlm. 286.
37 Denny Indrayana, op cit, 144.
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executive, and judicial authority would prevent
tyranny… [h]e advocated that allowing each
branch to check the powers of the other two
branches would ensure compliance with the
rule of law. Therefore, no individual branch
of government could threaten the freedom38”.
Disini cabang kekuasaan eksekutif, legislatif
dan yudikatif dipisahkan secara tegas. Masingmasing cabang akan memiliki personilnya sendiri
dan tidak memungkinkan adanya percampuran
fungsi diantara ketiganya. Tujuan pemisahan
tersebut antara lain adalah menjalankan fungsi
kontrol, menjaga keamanan dan menjalankan
pemerintahan negara39.
Sedangkan konsep check and balances
berasal dari teori klasik tentang mixed atau
balanced government yang dipraktekkan di
Inggris40. Mixed government tidak mendasarkan
pada pembagian kekuasaan namun lebih
menekankan pda partisipasi dari kelompok/
kelas sosial yang ada dalam masyarakat saat
itu. Pada masanya, tiga kelas sosial di Inggris
yaitu raja, para tuan tanah (lord), dan kelompok
yang mewakili mayoritas masyarakat (commons)
harus terlibat dalam penyusunan undangundang sehingga tidak ada satu kelompok yang
memaksakan kehendaknya. Elizabeth Magill,
penulis yang berhasil menelusuri konsep mixed
government menyampaikan bahwa “mixed
government is superior to the natural forms of
government for each of the three classes: Monarchy
is the natural form of government for the one (or
the crown), but risks tyranny; aristocracy is the
natural form for the few (or the aristocracy), but
risks oligarchy; and democracy is the natural form
for the many (the commons), but risks “extreme
democracy,” that is, anarchy or mob rule41. Mixed
government yang dijadikan ide besar dari konsep
check and balances dianggap sebagai solusi
untuk membatasi kekuasaan negara, menjaga
keamanan masyarakat dan menjaga stabilitas
pemerintahan42.
Pada praktek ketatanegaraan modern saat ini
pengalaman meunjukkan bahwa berbagai negara
melaksanakan percampuran antara doktrin
separation of powers dan check and balances
dalam satu paket. Sebagai contoh nampak
dalam konstitusi Amerika Serikat dimana
secara jelas membagi kekuasaan dalam tiga
cabang yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Selanjutnya mengalokasikan ke-tiganya dalam
tiga lembaga yang terpisah dengan personil
yang juga saling terpisah satu dengan lainnya43.
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Sedangkan implementasi check and balances
tidak dinampakkan dengan partisipasi tiga
kelas sosial namun dilakukan oleh tiga cabang
kekuasaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan
oleh Elizabeth Magill, representasi check and
balances dalam konstitusi Amerika Serikat
nampak dalam pengaturan tentang dibatasinya
hak veto presiden, ketentuan tentang consent
dan advice dari senat, serta proses impeachment
baik bagi eksekutif maupun bagi hakim sebagai
aktor pemegang kekuasaan legislatif44. Demikian
halnya dengan yang dipraktekkan di negaranegara bekas koloni Inggris seperti Canada. John
D Richard mengemukakan bahwa Canada tidak
mempraktekkan doktrin separation of powers
secara ketat, dan sekaligus juga mengenal
check and balances dalam konstitusi mereka45.
Check balances dipraktekkan antara lain dengan
dikenalnya mekanisme review pengadilan atas
kebijakan pemerintah maupun undnag-undang
yang dihasilkan oleh lembaga legislatif46.
UUD 1945 nampaknya juga mengakui
percampuran
antara
doktrin
separation
of powers dengan check and balances.
Sebagaimana diketahui, UUD 1945 secara jelas
membedakan antara kekuasaan pemerintahan
(eksekutif), kekuasaan membentuk undangundang (legislatif), serta kekuasaan kehakiman
(yudikatif) serta mengalokasikan kekuasaan
tersebut masing-masing dalam suatu lembaga
khusus. Selain itu dikenal juga doktrin check and
balances diantara cabang kekuasaan misalnya
melalui mekanisme pembahasan bersama
undang-undang,
persetujuan
DPR
dalam
pemilihan duta dan konsul, mekanisme judicial
review oleh mahkamah agung dan mahkamah
konstitusi.
Persoalan mengenai batas kekuasaan
eksekutif
presiden
akhirnya
berkaitan
dengan
dengan
implementasi
dari
dua
doktrin ketatanegaraan tersebut. Perdebatan
ketatanegaraan kontemporer misalnya mengarah
pada sejauhmana masing-masing cabang
kekuasaan tersebut dapat melakukan check
terhadap cabang kekuasaan lainya dalam rangka
menciptakan balancing kekuasaan. Dalam hal
permasalahan yang lebih relevan misalnya
adalah sejauh mana presiden dapat menjalankan
kekuasaan eksekutifnya dan seberapa kuat
lembaga lain diperbolehkan untuk membatasi
penggunaan kekuasaan tersebut. Hal ini tidak
menjadi persolan misalnya pada saat presiden
mengangkat menteri yang secara tegas telah

John D. Richard, op cit, hlm. 731-732.
M. Elizabeth Magill, The Real Separation in Separation of Powers Law, Virginia Law Review, Vol. 86 No. 1127, hlm. 1163-1164
M. Elizabeth Magill, ibid
M. Elizabeth Magill, ibid, hlm. 1164
M. Elizabeth Magill, ibid
Lihat misalnya dalam Article I, Article II danArticle III US Constitution.
M. Elizabeth Magill, ibid, hlm. 1165-1166.
John D Richard, op cit, hlm. 759.
John D Richard, op cit, hlm. 731.
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diatur dalam UUD 1945 sebagai kewenangan
presiden, atau pada saat mengangkat duta dan
konsul yang harus dilakukan dengan persetujuan
DPR. Namun bagaimana halnya pada saat DPR
membuat undang-undang yang mewajibkan
presiden untuk mendapat persetujuan DPR
pada saat mengangkat pejabat eksekutif seperti
Kepala Kepolisian RI atau Panglima TNI?
Terkait dengan hal tersebut, terdapat dua
pandangan mengenai derajat deviasi dalam
implementasi doktrin separation of powers
yaitu pendekatan formalist dan pendekatan
functionalist. Functionalism menekankan pada
standard, sedangkan formalism mengutamakan
aturan. Functionalism mengutamakan pada
pencapaian tujuan dari konstitusi, sedangkan
formalism fokus pada teks konstitusi dan maksud
para pendiri bangsa saat menyusun konstitusi
(original understanding)47. Penganut paham
formalis memandang bahwa doktrin separation of
powers membagi dengan tegas fungsi eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini tidak
memungkinkan adanya saling mempengaruhi
antar
cabang
kekuasaan
pemerintahan.
Sedangkan fungsionalis beranggapan bahwa
setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi-fungsi
pokok (core functions) yang tidak dapat dikurangi,
namun diluar hal tersebut kemungkinan adanya
pengaruh dari cabang kekuasaan lain tidak
dianggap bertentangan dengan separation of
powers. Pengaruh antar cabang kekuasaan harus
diukur mengguankan standar yang merupakan
karakteristik doktrin separation of powers yaitu:
(i) mempertahankan sistem check and balances;
(ii) mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu
cabang pemerintahan; (iii) melindungi hak-hak
individu warga negara; dan (iv) memungkinkan
pelaksanaan check and balances serta kerjasama
antar cabang kekuasaan untuk mencapai
pemerintahan yang efektif48.
Kedua pendekatan tersebut sama-sama
memiliki kelebihan dan kekurangan. Formalis
seringkali mengkritik fungsionalis sebagai pihak
yang tidak konsisten dengan struktur teks
maupun dengan maksud dari para perumus
konstitusi. Selain hal tersebut, formalis
menganggap pendekatan fungtionalis bersifat
terlalu ad hoc dan tidak konsisten dengan prinsip
negara hukum. Sebaliknya, para penganut
paham
fungsionalis
beranggapan
bahwa
pendekatan formalis bersifat anti-historis, kaku
dan sudah cocoklagi diterapkan di era negara
modern49.

Apabila kedua teori tersebut diaplikasikan
pada kasus yang baru-baru ini sedang terjadi
yaitu ketentuan tentang persetujuan DPR dalam
pemilihan Kepala Kepolisian RI dan Panglima TNI
yang berada di wilayah kekusaaan eksekutif maka
akan dapat diprediksi hasil analisanya. Analisis
dengan menggunakan pendekatan formalis akan
menyimpulkan bahwa batasan yang dibuat
oleh DPR melalui undang-undang melanggar
prinsip separation of powers oleh kekuasaan
legislatif terhadap eksekutif. Hal tersebut
dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam teks
konstitusi yang mengatur bahwa Presiden harus
mendapatkan persetujuan DPR pada saat akan
mengangkat Kapolri dan tidak ditemukannya
pembahasan mengenai hal tersebut pada saat
perumusan UUD 1945. Pandangan ini juga
didukung oleh the unitary executive doctrine
yang menyatakan bahwa presiden adalah
satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif
termasuk kekuasaan dalam mengangkat dan
memberhentikan pejabat eksekutif yang berada
dibawahnya50. Sebaliknya, analisis fungtionalis
akan menyampaikan pendapat yang berbeda
dan menyatakan batasan terhadap kekuasaan
presiden
tersebut
adalah
konstitusional.
Pandangan fungsionalis berpendapat bahwa
selama kualifikasi tersebut tidak memberikan
dampak yang mendasar terhadap presiden
untuk menjalankan kekuasaan eksekutifnya
maka pengaruh DPR kepada presiden tersebut
diijinkan secara konstitusi. Batasan kewenangan
presiden tersebut mungkin juga dapat dianggap
sebagai bentuk check and balances diantara
lembaga negara.
Tentu saja ada kemungkinan dimana
pendekatan formalis dan fungsionalis akan
membawa hasil yang sama, terutama pada area
dimana jabatan tersebut sangat penting bagi
pelaksanaan fungsi kepresidenan atau eksekutif.
Misalnya saat ini dikenal adanya jabatan kepala
kantor kepresidenan. Apabila DPR mewajibkan
presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR
pada saat akan mengangkat pejabat tersebut,
maka hal tersebut jelas melanggar prinsip
separation of powers baik dari pendekatan
formalis
maupun
fungsionalis.
Hal
ini
dikarenakan pembatasan tersebut secara nyata
merupakan bentuk intervensi lembaga legislatif
terhadap keukasaan eksekutif sekaligus akan
sangat mengganggu presiden untuk menjalankan
fungsi eksekutifnya.

47 John F. Manning, Separation Of Powers As Ordinary Interpretation, Harvard Law Review, Vol 124 No. 1939, 2011, hlm.1949.
48 Jesse H.Choper et all, Constitutional Law: Cases, Comments and Questions (11th edition), Thomson Reuters, 2011, Minnesotta, hlm.
188.
49 Jesse H.Choper et all, ibid, hlm. 188-189.
50 esse H.Choper et all, ibid, hlm. 234. The unitary executive doctrine dipopulerkan oleh Antonin Scalia, salah seorang hakim agung
yang ternama di US Supreme Court. Justice Scalia dikenal sangat kuat dalam menggunakan analisis formalist textualnya dalam berbagai
kasus-kasus penting di Amerika Serikat.
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Kasus-kasus seperti demikian telah sering
terjadi di Amerika Serikat dan dijadikan standar
ketatanegaraan dalam praktek hubungan antar
cabang kekuasaan pemerintahan. Dinamika
hubungan antar cabang kekuasaan yang dijadikan
sebagai alat ukur yang menentukan batas
kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian
pejabat negara, bahkan telah berkembang begitu
pesat yang tidak hanya diterapkan pada pejabat
eksekutif namun juga bagi pejabat lembaga
independen maupun pejabat yang memegang
fungsi yang bersifat quasi-yudisial. Misalnya
pada tahun 1935, Mahkamah Agung Amerika
Serikat menyatakan bahwa presiden berwenang
untuk memberhentikan pejabat yang bersifat
murni eksekutif, namun harus memperoleh
persetujuan kongres untuk bejabat yang bersifat
quai-legislatif dan quasi-judisial seperti anggota
komisi perdagangan federal51. Contoh lain yang
dapat dijadikan peajaran adalah kongress
yang merupakan lembaga legislatif tidak dapat
memberikan kekuasaan pada dirinya sendiri
untuk memberhentikan pejabat eksekutif52
maupun mengangkat pejabat eksekutif53.
Dalam memutuskan kasus-kasus penting
di area separation of powers, Mahkamah Agung
Amerika Serikat terkadang menggunakan
pendekatan fungsionalis maupun formalis
secara
bergantian.
Misalnya
pada
saat
memutuskan bahwa presiden tidak berwenang
untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat
membatasi hak pribadi masyarakat54 dan
pada saat menyatakan bahwa unicameral veto
oleh senat atau house representative adalah
unconstitutional55,
mereka
menggunakan
pendekatan
formalistik.
Sedangkan
pada
saat menetapkan bahwa kongres berwenang
untuk mendelegasikan kewenangan kepada
pengadilan khusus untuk menunjuk jaksa
independen yang bertugas menyelidiki kasus
yang menimpa pejabat tinggitermasuk presiden56
serta pada saat menyatakan konstitusionalitas
pembentukan sentencing committee yang oleh
presiden yang beranggotakan para hakim dan
ditugasi untuk merumuskan pedoman hukuman
pidana57, Mahkamah Agung Amerika Serikat
menggunakan pendekatan fongsionalis.
Sampai saat ini alasan tidak konsistennya
pertimbangan Mahkamah Agung Amerika
Serikat pada saat memutuskan perkara yang
berkaitan dengan doktrin separation of powers
masih belum jelas. Para ahli hukum tata negara

hanya dapat menduga bahwa setiap hakim
memiliki ideologi yang dianutnya sendiri yang
akan mempengaruhi pada saat melakukan
analisa terkait permasalahan tersebut. Pada
saat mayoritas hakim yang duduk di mahkamah
agung memiliki pandangan yang bersifat
formalism maka kecenderungan perkara tersebut
akan akan diputuskan dengan pendekatan
formalistik, begitupun sebaliknya. Namun
demikian, pandangan tersebut ternyata juga
tidak selalu benar karena ada masa dimana para
hakim tersebut mencoba menghindari dikotomi
analisis formalis dan fungsionalis dalam
memutuskan perkara mengenai separation of
powers. Hal terebut nampak misalnya pada
saat mereka menggunakan analisis sederhana
dengan hanya mendasarkan pada pembacaan
dangkal atas teks konstitusi58.
Indonesia yang masih dalam proses
membangun fondasi negara hukum dan
demokrasi masih terus mencari formulasi
terbaik pada saat menghadapi permasalahanpermasalahan ketatanegaraan kontemporer.
Dalam hal ini peran Mahkamah Konstitusi
sangat penting untuk menentukan bagaimana
tafsir terhadap ide-ide dasar yang terkandung
dalam UUD 1945. Terkait mengenai kasus
kewajiban untuk mendapatkan persetujuan DPR
dalam kasus pemilihan Kapolri dan Panglima
TNI misalnya, kita masih perlu menunggu
kemana arah pendulum separation of powers
versi Indonesia akan berayun. Kasus tersebut
tentunya akan menjadi salah satu pijakan penting
dalam dinamika hubungan ketatanegaraan antar
cabang kekuasaan pemerintahan di Indonesia.
C.

Penutup

Sistem presidensial yang dianut oleh
Indonesia idelanya memberikan kekuasaan
yang luas bagi presiden untuk melaksakan
tugas-tugas eksekutifnya. Kekuasaan tersebut
tidak dapat dibatasi atau dikurangi tanpa
alasan yang bersifat konstitusional. Namun
demikian, kekuasaan yang besar tersebut juga
tidak dapat digunakan secara semena-mena
untuk kepentingan pribadinya. Dua batasan
konstitusional yang dapat dijadikan landasan
yang dapat dijadikan alasan untuk membatasi
kekuasaan eksekutif presiden antara lain adalah
batasan hak prerogatif dan prinsip separation of
powers.

51 Humphrey’s Executor v. US, 295 US 602 (1935).
52 Bowsher v. Synar, 478 US 714 (1986).
53 Pembacaan bersama untuk kasus Bowsher v. Synar, 478 US 714 (1986) dan Morrison v. Olson (1998).
54 Youngston v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952).
55 Imigration and Naturalization Services v. Chadha 462 U.S. 919(1983).
56 Morrison v. Olson487 U.S. 654 (1998).
57 Mistretta v. US 488 U.S. 361(1998).
58 Erwin Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies (3rd edition), Aspen Publishers, New York, 2006, hlm. 348. Dalam hal
ini Erwin Chemerinsky menganggap Mahkamah Agung Amerika Serikat berusaha menghindari analisa yang terlalu dalam pada saat
memutuskan perkara Morrison v. Olson (1998).
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Hak prerogatif merupakan hak yang dimiliki
presiden yang tidak harus tertulis dalam
konstitusi dan berfungsi untuk mengisi ruang
yang belum diatur dalam konstitusi. Secara teori,
hak ini hanya dapat digunakan dalam keadaan
yang bersifat luar biasa dan penggunaanya
dapat dibatasi dengan kekuasaan perundangundangan (statutory authority). Penggunaan hak
ini tidak dapat digunakan secara terus menerus
dan untuk kepentingan pribadi presiden karena
pada dasarnya kewenangan yang bersifat diskresi
ini bertentangan dengan prinsip kepastian dalam
negara hukum.
Sedangkan untuk aspek separation of powers
secara garis besar terdapat dua pendapat yaitu
yang bersifat fungsionalis dan formalis. Formalis
memandang harus ada pembagian secara tegas
fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan tidak
memungkinkan adanya saling mempengaruhi
antar
cabang
kekuasaan
pemerintahan.
Sedangkan fungsionalis beranggapan bahwa
setiap cabang kekuasaan memiliki fungsifungsi pokok (core functions), dan dimungkinkan
saling mempengaruhi dari cabang kekuasaan
lain. Kedua pandangan tersebut memiliki
kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Pandangan dan keyakinan hakim terhadap
kedua pendekatan tersebut akan mempengaruhi
kemana arah pendulum separation of powers di
Indonesia akan berayun.
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Abstrak
Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, kedudukan dan peran Perppu menjadi cukup signifikan
dalam konteks penyelesaian persoalan bangsa yang bersifat mendesak dan genting sebagaimana ditegaskan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai contoh, misalnya persoalan
mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di beberapa kota atau kabupaten yang hanya diikuti
oleh 1 pasangan calon kepala daerah, sementara Undang-undang belum menyediakan instrumen pengaturan
yang memadai untuk itu. Di sisi lain, semangat demokrasi yang begitu besar mendorong Pemerintah untuk
memperbolehkan calon pasangan tunggal tersebut ikut dalam kontestasi Pilkada. Kondisi demikian tentunya
akan menimbulkan ketidakpastian atau bahkan konflik hukum yang cukup serius sehingga perlu segera
diantisipasi secara tepat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Pada titik ini maka
Perppu menjadi alternatif solusi penyelesaian yang tepat. Meskipun demikian, seyogyanya Presiden dalam
mengeluarkan Perppu juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan (norma) yang telah digariskan oleh
konstitusi. Sehingga diharapkan Perppu yang ditetapkan Presiden dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip
hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci: kekuasaan Presiden, Perppu, dan Konstitusi.
Abstract
In state development nowadays, the roles and position of Perppu, an emergency law, are significant to solve urgent
nation problems as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia declared. To take an example, the issue of
Regional Head Election in several cities and regencies which are only involved a single pair of candidates is not
accommodated by the present laws, while democrative spirit urges the government to allow. The condition triggers
serious confusion even justice conflicts which need president’s authority to anticipate. At this point, Perppu will
be suiteble as an alternative of the solution. However, when the president issues a Perppu, he must pay much
attention conditions and norms under the Constitution. It is hoped that the Perppu which is issued by the president
can be effective and synchronize with law principal of Indonesia.
Keywords: President’s authority, Perppu, and Constitution.

A.

Pendahuluan

Presiden merupakan pemegang kekuasaan
pemerintahan negara sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan secara tidak
terpisahkan dan tidak terdapat perbedaan satu
dengan lainnya. Dalam sistem pemerintahan
presidensil seperti yang dianut oleh negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
Presiden
memegang kekuasaan sebagai kepala negara
sekaligus
sebagai
kepala
pemerintahan,
terdapat beberapa prinsip pokok dalam sistem
pemerintahan presidensil yang bersifat universal
yaitu:1
1.

Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas
antara cabang kekuasaan eksekutif dan
legislatif.

2.

3.

4.
5.
6.

Presiden merupakan eksekutif tunggal,
kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi
dan yang ada hanya Presiden dan Wakil
Presiden.
Kepala pemerintahan adalah sekaligus
kepala negara atau sebaliknya, kepala
negara adalah sekaligus merupakan kepala
pemerintahan.
Presiden mengangkat para menteri sebagai
pembantu atau sebagai bawahan yang
bertanggung jawab kepadanya.
Anggota parlemen tidak boleh menduduki
jabatan eksekutif dan demikian pula
sebaliknya
Presiden tidak dapat membubarkan ataupun
memaksa parlemen

1 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007),
hal.316.
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7.

8.
9.

Jika dalam sistem parlementer berlaku
prinsip supremasi parlemen, maka dalam
sistem presidensil berlaku prinsip supremasi
konstitusi. Karena itu, pemerintahan
eksekutif bertanggung jawab kepada
Konstitusi
Eksekutif bertanggung jawab langsung
kepada rakyat yang berdaulat
Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat
seperti dalam sistem parlementer yang
terpusat pada parlemen.

Kesembilan prinsip sistem presidensil
yang diuraikan tersebut berlaku dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Sistem yang diterapkan
Indonesia sebelum perubahan UUD Tahun 1945
ialah sistem presidensil, tetapi Presiden sebagai
kepala pemerintahan ditentukan tunduk dan
bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga
permusyawaratan rakyat2. Sistem ini lebih
tepatnya disebut sebagai sistem pemerintahan
quasi presidensil daripada sistem presidensil
yang bersifat murni.
Kekuasaan
seorang
Presiden
dalam
suatu negara modern selalu didasarkan pada
konstitusi yang berlaku di negara tersebut.
Sejak kemerdekaan hingga sekarang bangsa
Indonesia telah berganti-ganti konstitusi. Mulai
dari UUD Tahun 1945 (Periode 18 Agustus
1945- 27 Desember 1949), konstitusi Republik
Indonesia Serikat (Periode 27 Desember 194917 Agustus 1950), UUD Sementara (periode 17
Agustus 1950-5 Juli 1959), kembali ke UUD
Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden (periode
1959-1971), UUD Tahun 1945 (periode 19711999), dan terakhir UUD Tahun 1945 (periode
1999-2002)3.
Menurut
Ismail
Sunny4,
kekuasaan
Presiden berdasarkan UUD Tahun 1945 meliputi
kekuasaan administratif, legislatif, yudikatif,
militer, dan kekuasaan diplomatik. Kekuasaan
administratif ialah pelaksanaan UndangUndang dan politik administrasi, kekuasaan
legislatif ialah memajukan rencana UndangUndang dan mengesahkan Undang-Undang,
kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk
memberikan grasi dan amnesti, kekuasaan
militer ialah kekuasaan mengenai angakatan
perang
dan
pemerintahan,
kekuasaan
diplomatik ialah kekuasaan yang mengenai
hubungan luar negeri, dan kekuasaan darurat.
Menurut pendapat H.M Ridhwan Indra5,
terbaginya kekuasaan dalam bidang eksekutif,
kekuasaan dalam bidang legislatif, kekuasaan
sebagai kepala negara, dan kekuasaan di bidang
yudikatif, terlihat bahwa kekuasaan Presiden

yang luas tersebut tercakup dalam fungsi
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
sekaligus mandataris Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR).
B.

Pembahasan

B.1.Kekuasaan Presiden Menurut UUD Tahun
1945
Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945
menempatkan kedudukan Presiden pada posisi
teramat penting dalam struktur ketatanegaraan
Indonesia. Terlihat Presiden mempunyai dua
fungsi sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan. kekuasaan Presiden menembus
pada area kekuasaan legislatif dan kekuasaan
yudisial.
Kekuasaan Presiden sebelum Amandemen
UUD Tahun 1945 meliputi:
a) Kekuasaan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan yang berdasarkan UUD
Tahun 1945 pasal 4 ayat (1) yaitu Presiden
pemegang kekuasaan pemerintahan.
b) Kekuasaan di bidang legislatif yang
berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 22
ayat (1), (2), (3) yaitu Presiden mempunyai
kekuasaan lebih besar dari pada DPR, selain
membentuk
Undang-Undang
bersama
DPR, dalam kondisi kegentingan memaksa
Presiden mempunyai kekuasaan untuk
membentuk peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang.
c) Kekuasaan di bidang yudisial yang
berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 14
ayat (1), dan (2) yaitu Presiden mempunyai
kekuasaan memberikan grasi, abolisi,
amnesti dan rehabilitasi.
d) Kekuasaan
di
bidang
militer
yang
berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 10
yaitu kekuasaan Presiden memegang
komando tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
e) Kekuasaan hubungan luar negeri yang
berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 11
ayat (1) dan (2) yaitu Presiden mempunyai
kekuasaan untuk membuat perjanjian
dengan
negara
lain
dan
meminta
persetujuan dari DPR.
f) Kekuasaan darurat yang berdasarkan
UUD Tahun 1945 pasal 12 yaitu Presiden
mempunyai kekuasaan untuk membentuk
Undang-Undang tentang syarat dan akibat
negara dalam keadaan bahaya.
g) Kekuasaan mengangkat dan menetapkan
pejabat tinggi negara yang berdasarkan
UUD Tahun 1945 pasal 13 ayat (1), (2), dan

2 Lihat penjelasan UUD RI Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah “Presiden bertunduk
dan bertanggungjawab kepada MPR” artinya meskipun kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden, tetapi
dianut juga adanya prinsip pertanggungjawaban Presiden sebagai kepala eksekutif kepada cabang legislatif.
3 Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2010).
4 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hal.43.
5 Sulardi, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, (Semarang: Setara Press, 2012), hal.132.
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(3) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan
untuk mengangkat dan memberhentikan
menteri-menteri, duta dan konsul.

Kekuasaan Presiden Menurut UndangUndang Dasar Sementara 1950 meliputi:
a)

B.2.Kekuasaan Presiden Menurut Konstitusi
RIS Tahun 1949
Berbeda dengan UUD Tahun 1945 yang
menempatkan Presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. dalam UUD
RIS Tahun 1945 kedudukan Presiden hanya
sebagai kepala negara. Sementara kekuasaan
pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang
dikepalai oleh perdana menteri. Kekuasaan
Presiden menurut konstitusi Republik Indonesia
Serikat 1949 meliputi:
a)

b)

c)

d)

e)

Kekuasaan mengangkat atau menetapkan
pejabat
tinggi
negara
yaitu
setiap
pengambilan
keputusan
pemerintahan
Presiden harus bergantung dengan kabinet.
namun secara formal Presiden adalah
kepala pemerintahan, sehingga segala
keputusan pemerintahan sama dengan
keputusan Presiden.
Kekuasaan di bidang legislasi yaitu
peraturan-peraturan dalam menjalankan
Undang-Undang ditetapkan oleh pemerintah
yang disebut Peraturan Pemerintah yang
berdasarkan bunyi pasal 141 ayat (1)
Konstitusi RIS.
Kekuasaan di bidang yudisial yaitu Presiden
mempunyai hak memberi ampun dan
keringanan hukuman atas hukuman yang
dijatuhkan vonis pengadilan. Jika vonis
pengadilan berupa hukuman mati, maka
keputusan Presiden harus menurut aturan
yang ditetapkan Undang-Undang Federal.
Tetapi amnesti hanya dapat diberikan
dengan perintah Undang-Undang Federal
oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari
Mahkamah Agung. Sedangkan ketentuan
abolisi diatur secara khusus dalam lampiran
konstitusi RIS 1949.
Kekuasaan
di
bidang
militer
yaitu
kekuasaan atas angkatan bersenjata
(militer) dicantumkan dalam pasal 182
konstitusi RIS.
Kekuasaan hubungan luar negeri yaitu
kekuasaan Presiden berkuasa untuk
mengadakan dan mengesahkan segala
perjanjian (traktat) dan persetujuan dari
negara lain.

B.3.Kekuasaan Presiden Menurut UndangUndang Dasar Sementara 1950
Dalam UUD Sementara 1950 menyatakan
secara tegas dalam pasal 45 ayat (1) yaitu
Presiden ialah kepala negara. Karena kedudukan
Presiden adalah sebagai kepala negara yang
tidak dapat dimintai pertanggung jawaban roda
pemerintahan.

b)

c)

d)
e)

Kekuasaan mengangkat atau menetapkan
pejabat tinggi negara yaitu Presiden
mempunyai kekuasaan untuk mengangkat
Wakil Presiden, Perdana Menteri, MenteriMenteri, dan pejabat lainnya. Presiden
juga
mempunyai
kekuasaan
untuk
menandatangani segala peraturan dan
keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri.
Kekuasaan di bidang legislasi yaitu
pemerintah
bersama-sama
dengan
DPR mempunyai kekuasaan dalam hal
perundang-undangan.
Presiden
juga
mempunyai kekuasaan untuk mengambil
inisiatif dalam perundang-undangan dan
menyampaikan rancangan undang-undang
kepada DPR.
Kekuasaan di bidang yudisial yaitu
Presiden berupa kekuasaan memberi grasi
bagi seseorang yang dijatuhi hukuman oleh
pengadilan. Sedangkan kekuasaan yang
berkaitan dengan amnesti dan abolisi tidak
diberikan oleh UUD melainkan UU setelah
meminta nasihat dari Mahkamah Agung.
Kekuasaan di bidang militer yaitu Presiden
memegang kekuasaan atas angkatan perang
berdasarkan pasal 85 UUD Sementara 1950.
Kekuasaan di bidang luar negeri yaitu
Presiden mempunyai kekuasaan untuk
mengadakan dan mngesahkan perjanjian
(traktat) dan persetujuan dengan negara
lain.

B.4.Berlakunya Kembali UUD Tahun 1945
Melalui Dekrit 5 juli 1959
Dengan berlakunya kembali UUD Tahun
1945, maka keududukan dan kekuasaan
Presiden kembali seperti sebelum berlakunya
Konstitusi RIS dan UUDS 1950, yaitu
selain sebagai kepala negara juga sebagai
kepala pemerintahan. Presiden mempunyai
kewenangan mengangkat menteri-menteri tanpa
harus menunjuk formatur kabinet. Yang perlu
dicermati atas kekuasaan Presiden sebelum
perubahan UUD Tahun 1945 adalah timbulnya
kekuasaan yang sangat dominan dari Presiden.
B.5. Kekuasaan Presiden Sesudah Amandemen
UUD Tahun 1945
Seiring dengan dinamika politik dan
hukum ketatanegaraan yang berkembang
sekarang. Khususnya saat digulirkannya proses
amandemen konstitusi oleh MPR hasil pemilu
1999-sekarang. Telah berhasil melakukan
perubahan terhadap UUD Tahun 1945 sebanyak
empat kali. Menurut pendapat Ichlasul Amal
seperti yang dikutip oleh Sumali, kelemahan
UUD Tahun 1945 memberikan dasar pola relasi
antara negara dan masyarakat yang tidak
seimbang, yaitu terlalu memberikan posisi yang
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kuat kepada Presiden6. Dalam perkembangan
ketatanegaraan membuktikan penerapan UUD
RI Tahun 1945 terhadap kehidupan politik
telah melahirkan sistem politik otoritarian dan
setralistik. Semua ini memungkinkan penguasa
mencari kesempatan untuk memanipulasi
kekuasaan sesuai dengan kepentingan pribadi
tanpa memikirkan dampak dari sistem kekuasaan
yang otoritarian dan sentralistik. UUD RI
Tahun 1945 telah memberikan kedudukan yang
kuat kepada lembaga kepresidenan. Presiden
selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga
membentuk peraturan perundang-undangan
dan kekuasaan yang berkaitan dengan
penegakkan hukum. Setelah UUD RI Tahun
1945 mengalami perubahan sampai empat kali,
kekuasaan Presiden mengalami pengurangan
signifikan. Banyak kalangan yang menilai telah
terjadi pergeseran kekuasaan kearah penguatan
lembaga parlemen (legislatif heavy)7.
Perubahan pertama UUD RI Tahun
1945 dalam sidang umum MPR Tahun 1999
terdapat beberapa pasal untuk menghindari
penumpukan kekuasaan Presiden, sehingga
membuka
peluang
terealisasinya
konsep
pembagian kekuasaan (distribution of power).
Presiden
mempunyai
kekuasaan
untuk
mengajukan rancangan Undang-Undang kepada
DPR berdasarkan pasal 5 UUD RI Tahun 1945.
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama 5 Tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali berdasarkan pasal 7 UUD RI Tahun
1945.
Perubahan kedua UUD RI Tahun 1945
menjelaskan
kekuasaan
Presiden
diatur
lebih lanjut dalam UU karena rancangan
undang-undang diperlukan persetujuan DPR
berdasarkan bunyi pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD
Tahun 1945. Selanjutnya mengenai rancangan
undang-undang
menjadi
undang-undang
meskipun belum disahkan oleh Presiden, maka
dengan persetujuan DPR dan Presiden wajib
untuk mengudangkannya berdasarkan pasal 20
ayat (5) UUD RI Tahun 1945. Perubahan ketiga
dan keempat UUD RI Tahun 1945 meliputi:
1.
2.
3.
4.

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD berdarkan
pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.
Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatan selama 5 tahun berdasarkan Pasal
6A ayat (1) UUD RI Tahun 1945.
Kekuasaan Presiden untuk mengangkat
Duta/Konsul berdasarkan pasal 13 ayat (1),
(2), dan (3) UUD RI Tahun 1945.
Kekuasaan Presiden memberi grasi, amnesti,
abolisi, dan rehabilitasi berdasarkan pasal
14 ayat (1), dan (2) UUD RI Tahun 1945.

5.

Presiden
mempunyai
kekuasaan
memberikan gelar tanda jasa yang diatur
dengan undang-undang berdasarkan pasal
15 UUD RI Tahun 1945.

Setelah mengalami empat kali perubahan
UUD RI Tahun 1945, akan dijelaskan mengenai
kekuasaan Presiden secara menyeluruh ialah:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan
yaitu kekuasaan Presiden sebagai pemegang
tinggi kekuasaan pemerintahan termuat
dalam pasal 4 ayat (1), (2) UUD Tahun 1945.
Kekuasaan di bidang peraturan perundangundangan yaitu kekuasaan Presiden
mengajukan RUU dan membahasnya
dengan DPR, kekuasaan untuk membentuk
peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu). Termuat dalam pasal 5
ayat (1), (2), dan pasal 22 UUD RI Tahun
1945.
Kekuasaan di bidang yudisial ialah
kekuasaan Presiden memberikan grasi dan
amnesti yang memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung, dan dalam pemberian
amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR. Termuat dalam pasal
14 ayat (1), dan (2) UUD RI Tahun 1945.
Kekuasaan dalam hubungan luar negeri
ialah Presiden mempunyai kekuasaan
mengadakan perjanjian dengan negara lain,
kekuasaan menyatakan perang dengan
negara lain, kekuasaan mengadakan
perdamaian dengan negara lain, serta
kekuasaan mengangkat dan menerima duta
dan konsul. Termuat dalam pasal 11 ayat (1),
(2), (3), dan pasal 13 UUD RI Tahun 1945.
Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya
ialah Presiden dapat menyatakan negara
dalam keadaan bahaya tanpa memerlukan
persetujuan terlebih dahulu dari DPR.
Termuat dalam pasal 12 UUD RI Tahun
1945.
Kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi
angkatan
bersenjata
ialah
Presiden memegang kekuasaan tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara. Termuat dalam pasal 10
UUD RI Tahun 1945.
Presiden mempunyai kekuasaan untuk
memberi gelar dan tanda kehormatan
lainnya. Termuat dalam pasal 15 UUD RI
Tahun 1945.
Kekuasaan Presiden untuk membentuk
Dewan Pertimbangan Presiden. Termuat
dalam pasal 16 UUD RI Tahun 1945.
Presiden mempunyai wewenang mengangkat
dan
memberhentikan
menteri-menteri.
Termuat dalam pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan
(4) UUD RI Tahun 1945.

6 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perppu.
7 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, (Jakarta: FH UII Press, 2003),
hal.86.
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j.

Kekuasaan
untuk
mengangkat,
menetapkan, atau meresmikan pejabatpejabat negara lainnya. Termuat dalam
pasal 23F ayat (1), (2) dan pasal 24 ayat (1),
atat (2), serta ayat (3).

Dengan demikian kekuasaan Presiden
setelah
perubahan
UUD
Tahun
1945
mengalami pengurangan secara signifikan.
Ini memperlihatkan perubahan aturan yang
berkenaan
dengan
kekuasaan
Presiden
oleh semua kalangan dianggap telah terjadi
pergeseran dari executive heavy ke arah
legislative heavy. Sesudah perubahan UUD
Tahun 1945 diharapkan akan mengurangi
pemerintahan yang otoriter, sentralistis, tertutup
dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
B.6. Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu)
Kekuasaan
Presiden
dalam
bidang
legislatif ialah kewenangan Presiden dalam
peraturan
perundang-undangan
berada
dalam
bingkai
kekuasaan
pemerintahan
yang artinya kekuasaan untuk menjalankan
Undang-Undang. Kekuasaan Presiden tidak
hanya berwenang untuk membuat peraturan
pelaksanaan Undang-Undang, tetapi juga
memiliki kewenangan untuk mengajukan
Rancangan Undang-Undang kepada DPR8.
Menurut pendapat Monstesquieu yang dikutip
oleh Sumali, prinsipnya kekuasaan legislatif
yang diharapakan sebagai satu-satunya badan
yang membuat peraturan perundang-undangan
(wet materiele zin). Namun dalam praktiknya
terbatas pada Undang-undang (wet formele zin)
saja, untuk peraturan perundang-undangan
di luar Undang-undang dan UUD cenderung
melekat pada kekuasaan eksekutif. Kewenangan
eksekutif untuk membentuk suatu peraturan
perundang-undangan di luar Undang-Undang
dan UUD masih dalam koridor yang ditentukan
dalam Undang-Undang dan UUD9.
Presiden merupakan produsen hukum
terbesar, karena Presiden paling mengetahui
banyak dan memiliki akses terluas, terbesar
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam
proses pembuatan hukum. Presiden paling
mengerti mengapa, untuk siapa, berapa, kapan,
dimana, dan bagaimana peraturan tersebut
dibuat. Presiden mempunyai keahlian serta
tenaga ahli paling banyak memungkinkan
proses pembuatan peraturan. Pada pasal 4 dan
5 ayat (2) UUD Tahun 1945 memberikan jawaban
atas permasalahan tersebut10:

Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.
Pasal 5
(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah
untuk
menjalankan
undang-undang
sebagaimana mestinya.
Pasal-pasal diatas memberikan penjelasan
bahwa, selain selaku kepala eksekutif Presiden
mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara
pemerintahan, Presiden mempunyai hak dalam
peraturan perundang-undangan membentuk
peraturan pelaksana undang-undang yang
diperlukan untuk memperlancar kelangsungan
pemerintahan negara.
Presiden mempunyai kekuasaan di bidang
peraturan perundang-undangan yang bervariasi,
yaitu kekuasaan legislatif artinya Presiden
mengajukan rancangan undang-undang kepada
DPR, kekuasaan reglementer artinya membentuk
peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang atau menjalankan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, dan
terakhir kekuasaan eksekutif yang didalamnya
mengandung kekuasaan pengaturan dengan
keputusan Presiden.
Praktiknya
kekuasaan
pemerintahan
negara yang dipegang oleh kepala negara atau
kepala pemerintahan ditambahkan adanya
kekuasaan untuk mengatur. Karena delegasi
kewenangan mengalir dari kewenangan lembaga
legislatif berdasarkan Undang-Undang maupun
secara langsung oleh Undang-Undang Dasar.
Fungsi
pengaturan
terlihat
dalam
pembentukan
undang-undang
degan
persetujuan DPR sesuai dengan pasal 5 ayat
(1) UUD Tahun 1945, pembentukan Peraturan
Pemerintah berdasarkan pasal 5 ayat (2)
UUD Tahun 1945, pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUD Tahun
1945 yang merupakan peraturan perundangundangan yang disebut secara langsung oleh UUD
Tahun 194511. Dalam hal ini, Presiden Republik
Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945 juncto
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
memiliki kewenangan untuk mengesahkan
Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi
Undang-Undang (UU), menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang
(Perppu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

8 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU).
9 Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, hal. 88.
10 Lihat Penjelasan Pasal 4 dan 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, Presiden ialah kepala eksekutif dalam negara. untuk menjalankan undangundang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair).
11 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Jiid I, hal.117.
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Presiden12.
Kewenangan
Presiden
untuk
menetapkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (Perppu) didasarkan atas
ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD RI Tahun 1945
yang menentukan bahwa “Dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang”.
Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro13,
jika pada waktu DPR tidak dalam masa sidang,
sementara Presiden perlu diadakan suatu
peraturan yang seharusnya adalah UndangUndang. Misalnya peraturan tersebut perubahan
dari suatu undang-undang atau materinya
memuat ancaman hukuman pidana sehingga
harus dibuat dalam bentuk Undang-Undang.
Maka Presiden mempunyai kewenangan untuk
mengeluarkan Perppu. Disamping itu, menurut
pendapat Bagir Manan, kewenangan Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu) adalah kewenangan
luar biasa di bidang perundang-undangan.
Sedangkan kewenangan ikut membentuk
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden merupakan kewenangan
biasa.
Pemaparan pendapat ahli dan pasal diatas
memberikan penjelasan bahwa, Presiden perlu
mengeluarkan suatu peraturan pemerintah
sebagai
pengganti
undang-undang
agar
keselamatan negara dapat dijamin oleh
pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dalam
keadaan genting dan memaksa mengharuskan
pemerintah untuk bertindak secara lekas dan
tepat. Dikhawatirkan akan menimbulkan
dampak yang besar bagi kelangsungan
pemerintahan.
B.7.Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti
Undang-Undang dalam Sistem Perundangundangan di Indonesia
Bentuk peraturan yang dikenal dalam
Undang-Undang Dasar 1945 selain Undangundang, ialah Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang atau Perppu. Dasar hukum
bentuk peraturan perundang-undangan ini
ialah ketentuan pasal 22 UUD Tahun 1945 yang
menyatakan:
(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti
Undang-undang.
(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika mendapat persetujuan, maka Peraturan
Pemerintah itu harus dicabut.

Di dalam konstitusi sebelum amandemen
antara 17 Agustus 1945 sampai 1950 terdapat
beberapa jenis peraturan perundangan meliputi:
a.
b.
c.

Undang-undang (pasal 5 ayat (1) juncto
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945);
Peraturan Pemerintah (pasal 5 ayat (2) UUD
1945); dan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (pasal 22 UUD 1945).

Ini memperlihatkan jika Presiden selaku
pemerintah
dapat
membuat
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam
keadaan kegentingan yang memaksa dan Perppu
sudah diakaui sejak konstitusi masa Republik
Indonesia pertama. Lain halnya dalam konstitusi
RIS 1949 maupun UUDS 1950 dikenal bentuk
peraturan perundangan semacam Perppu ialah
Undang-undang Darurat. Ketentuan mengenai
Undang-undang Darurat terdapat dalam pasal
139 Konstitusi RIS dan pasal 96 UUDS 1950.
Pasal 139 Konstitusi RIS:
(1) Pemerintah atas kuasa dan tanggung
jawab
sendiri
menetapkan
Undangundang Darurat untuk mengatur hal-hal
penyelenggaraan pemerintah federal yang
karena keadaan-keadaan yang mendesak
perlu diatur dengan segera.
(2) Undang-undang
Darurat
mempunyai
kekuasaan dan kuasa Undang-undang
Federal; ketentuan ini tidak mengurangi
yang ditetapkan dalam pasal berikut.
Pasal 96 UUDS 1950:
(1) Pemerintah berhak atas kuasa dan
tanggung
jawab
sendiri
menetapkan
Undang-undang Darurat untuk mengatur
hal-hal penyelenggaraan pemerintahan
yang karena keadaan-keadaan mendesak
perlu diatur dengan segera.
(2) Undang-undang
Darurat
mempunyai
kekuasaan dan derajat Undang-undang;
Ketentuan ini tidak mengurangi yang
ditetapkan dalam pasal berikut.
Jika dikomparasikan antara Perppu yang
diatur dalam UUD Tahun 1945 dengan Undangundang Darurat dalam konstitusi RIS dan
UUDS 1950 ada sedikit perbedaan. Pertama,
kewenangan atau otoritas dalam pembuatan
Perppu dalam UUD Tahun 1945 merupakan
wewenang
Presiden.
Sedangkan
untuk
membuat Undang-Undang Darurat menurut
konstitusi RIS dan UUDS 1950 merupakan
wewenang pemerintah. Perbedaan kedua
nampak dari dasar legitimasi diterbitkan Perppu
menurut UUD Tahun 1945 adalah “hal ikhwal
kegentingan yang memaksa”. Sedangkan dalam
konstitusi RIS dan UUDS 1950 dasar legitimasi

12 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, hal.340.
13 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju.
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dikeluarkan Undang-undang Darurat adalah
“karena alasan keadaan yang mendesak”.
Mengenai persamaan antara Perppu dengan
Undang-undang Darurat antara lain: keduanya
mempunyai fungsi sama sebagai peraturan
perundangan yang diterbitkan eksekutif dalam
keadaan tidak normal (crisis) untuk mengatasi
keadaan darurat (emergency). Persamaan
selanjutnya Perppu maupun Undang-undang
Darurat mempunyai kekuataan hukum atau
derajat yang setara dengan Undang-undang.
Dengan
demikian
jelaslah
terdapat
perbedaan dan persamaan yang cukup
signifikan Perppu14 di masa Republik Indonesia
pertama UUD Tahun 1945 dengan Undangundang Darurat menurut Konstitusi RIS
atau UUDS 1950. Kedua-dua produk hukum
tersebut sesungguhnya merupakan peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
kekuasaan eksekutif dalam keadaan tidak
normal, dan mempunyai kekuatan hukum atau
derajat sama dengan undang-undang.
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang adalah peraturan yang dibentuk
Presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang
memaksa”, proses pembentukannya berbeda
dengan
pembentukan
Undang-Undang15.
Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan
bahwa sebenarnya Perppu sebagai suatu
“noodverordeningsrecht”
Presiden.
Yang
artinya terdapat hak Presiden untuk mengatur
dalam kegentingan yang memaksa. Pasal ini
memberikan pemahaman bahwa peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)
mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan
sama dengan Undang-Undang, hanya saja dalam
pembentukannya berbeda dengan Undangundang. Di samping itu Perppu merupakan jenis
peraturan perundang-undangan menggunakan
nama tersendiri untuk membedakan Peraturan
Pemerintah bukan sebagai pengganti Undangundang.
Perppu ialah suatu peraturan dibentuk
oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, maka pembentukannya16
memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu
adanya keadaan mendesak, memaksa atau
darurat yang dapat dirumuskan sebagai suatu
keadaan sukar atau sulit dan tidak disangka
sehingga memerlukan penanggulangan segera.
Keadaan tersebut tidak boleh terjadi berlamalama, karena fungsi utama hukum negara

darurat (staatsnoodrecht) ialah menghapuskan
segera keadaan tidak normal menjadi normal
kembali.17
Secara umum, proses penyusunan sebuah
Perppu dimulai dari adanya keadaan atau hal
ikhwal kegentingan memaksa yang menurut
penilaian subjekstif Presiden perlu diselesaikan
melalui
peraturan
perundang-undangan
yang setingkat atau secara hierarki sama
dengan undang-undang. Setelah itu, Presiden
memerintahkan Menteri atau pimpinan lembaga
terkait untuk menyusun materi (substansi)
dalam bentuk normatif yang kemudian akan
dituangkan dalam rancangan Perppu. Apabila
tidak ada permasalahan substantif lagi maka
Presiden
menetapkan
rancangan
Perppu
menjadi Perppu dan diundangkan oleh Menteri
Hukum dan HAM sehingga Perppu tersebut
memiliki daya laku dan mengikat umum18.
Namun demikian, pada masa persidangan
berikutnya, Perppu tersebut harus diajukan ke
Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan
persetujuan. Dalam hal Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang mendapat persetujuan
DPR dalam rapat paripurna, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut
ditetapkan menjadi Undang-undang. Tetapi
jika Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut tidak mendapat persetujuan
DPR dalam rapat paripurna, maka Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut
harus dicabut dan harus dinyatakan tidak
berlaku. Keseluruhan mekanisme penyusunan
Perppu telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Salah satu hal yang menarik dari ketentuan
normatif UU Nomor 12 Tahun 2011 dibanding
ketentuan undang-undang sebelumnya19 adalah
dicantumkannya norma yang berbunyi “Dalam
hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang harus dicabut dan harus dinyatakan
tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan
Undang-undang tentang pecabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang. Ayat
berikutnya menjelaskan bahwa Rancangan
Undang-undang tentang pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut
harus mengatur pula segala akibat hukum dari
pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang. Pada proses akhirnya jika

14 Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Hal ini
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15 vide Pasal 53 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
16 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2, hal.79.
17 Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”, Jurnal
Hukum, (Vol 17 Juli 2010, No 3), hal.387.
18 Hal ini sebagaimana dikenal dengan istilah fiksi hukum.
19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Presiden atau DPR telah mengajukan RUU
pencabutan Perppu maka dalam rapat paripurna
yang sama, RUU dimaksud ditetapkan menjadi
Undang-undang tentang pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat
dikatakan bahwa proses pembentukan suatu
Perppu berjalan cukup singkat, mengingat
pembentukanya dalam keadaan tidak normal.
Sebagai wujud dari kewenangan konstitusional
pembentukan peraturan perundang-undangan
oleh Presiden tanpa mendapatkan persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat karena adanya
“hal ihwal kegentingan memaksa”(vide Pasal 22
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
B.8.Syarat Pengeluaran Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu).
Peraturan
yang
ditetapkan
untuk
menyelenggarkan
kegiatan
negara
dan
pemerintahan dalam keadaan darurat itu
disebut dengan “martial law” atau “emergency
legislation”. Jika dipandang dari segi isinya
peraturan tersebut merupakan “legislative
act” atau Undang-undang, tetapi karena
keadaan darurat tidak memungkinkan untuk
membahasnya bersama-sama dengan parlemen.
Oleh karena itu, kepala pemerintahan eksekutif
menetapkannya secara sepihak tanpa didahului
oleh persetujuan parlemen yaitu dalam bentuk
peraturan khusus yang disebut “martial law”,
“emergency law”, atau “emergency legislation”.
Perppu ditetapkan sehubungan dengan
adanya keadaan genting yang memaksa.
Pengertian
“kegentingan
yang
memaksa”
sebagai suatu keadaan darurat dan tidak hanya
terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan,
keutuhan negara, atau ketertiban umum. Dalam
prakteknya daapat dikatagorikan sebagai
kegentingan yang memaksa, misalnya krisis
di bidang ekonomi, bencana alam, ataupun
keadaan yang memerlukan pengaturan lain
setingkat Undang-undang. Jadi pangertian “hal
ihwal kegentingan yang memaksa” bukan hanya
dimaknai sebagai keadaan mendesak, tetapi
dapat diartikan lebih luas dari sekedar keadaan
bahaya.20
Dalam penjelasan pasal 22 ayat (1) ialah
Presiden mempunyai kewenangan membentuk
Peraturan
Pemerintah
sebagai
pengganti
undang-undang dalam kegentingan yang
memaksa. Tetapi segala hal ihwal kegentingan
yang memaksa tidak selalu membahayakan,
dan
tidak
mempersyaratkan
didahului
deklarasi terlebih dahulu. Penjelasan pasal 22
UUD Tahun 1945 menekankan aspek-aspek
kegentingan yaitu unsur kebutuhan mendesak

untuk bertindak dengan keadaan waktu yang
terbatas. Pembentukan Perppu tidak selalu
memprasyaratkan adanya ancaman bahaya,
dan pelaksanaan sepenuhnya kepada Presiden
untuk menilai sendiri apakah kondisi negara
berada dalam keadaan genting dan memaksa.
Serta pasal 22 juga memberikan kewenangan
Presiden secara subjektif menilai keadaan
suatu negara yang menyebabkan suatu undangundang tidak dapat dibentuk, sehingga pasal
ini memberikan kewenangan kepada Presiden
untuk menetapkan Perppu.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang harus mendapatkan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang
berikut. Jadi Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang masih dianggap sah berlaku
selama masa persidangan berjalan ditambah
masa persidangan yang akan datang belum
berakhir. Dan selama Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang ditetapkan oleh
Presiden dapat dijadikan rujukan untuk
betindak dalam keadaan genting memaksa.
Menurut S.E Viner, yang dikutip oleh Jimly
Asshiddiqie, membedakan keadaan darurat
dalam tiga kategori yaitu:
a.
b.

c.

Keadaan darurat karena perang (State of
War, atau State of Defence), yaitu keadaan
perang bersenjata;
Keadaan darurat karena ketegangan (State
of Tension) termasuk pengertian bencana
alam ataupun ketegangan sosial karena
peristiwa politik;
Keadaan darurat karena kepentingan
internal pemerintahan yang memaksa
(innere notstand). Meskipun tidak terdapat
keadaan darurat, tetapi ada kepentingan
internal
pemerintahan.
Maka
dapat
ditempuh dengan penerbitan Perppu sebagai
landasan hukum.

Perppu
merupakan
suatu
peraturan
darurat.
Adapun
pembatasan
mengenai
Peraturan pemerintah pengganti undangundang ialah Perppu hanya dikeluarkan dalam
hal ihwal kegetingan yang memaksa, dan
perppu hanya berlaku untuk jangka waktu yang
terbatas. Presiden paling lambat dalam sidang
DPR berikutnya harus mengajukan perppu
ke DPR untuk memperoleh persetujuan.21
Pada
umumnya
pembentukan
peraturan
perundangan dibuat dalam keadaan yang
normal, namun pembentukan Perppu dilakukan
dalam keadaan tidak normal. Sebagai peraturan
darurat, perppu dikeluarkan dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa. Dalam praktik
kategori hal ihwal kegentingan yang memaksa
mengandung arti luas yaitu tidak terbatas

20 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, hal.355.
21 Ni’matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, hal.115.
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pada keadaan kegentingan atau memaksa,
tetapi termasuk kebutuhan yang mendesak
pula. Mengenai syarat-syarat yang perlu diatur
dalam keadaan darurat dapat dibedakan
menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat
materiil adalah syarat yang menyangkut alasan
substantif diberlakukanya keadaan darurat
yang bersangkutan. Contohnya: timbulnya
perang dengan negara lain, dan gempa bumi
di Yogyakarta berakibat pada rusaknya
infrastruktur kota dan desa serta menelan
korban jiwa. Syarat formilnya meliputi:
a)

b)
c)
d)
e)

Bentuk baju hukum penetapan dan
pengaturan mengenai keadaan darurat
ditentukan
dalam
bentuk
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-undang
(Perppu) sesuai dengan maksud UUD Tahun
1945. Oleh karena itu, hanya Presiden yang
berwenang menetapkan keadaan darurat.
Perppu
tersebut
disahkan
dan
ditandatangani
oleh
Presiden
dan
diundangkan dalam Lembaran Negara.
Perppu
menentukan
dengan
jelas
ketentuan undang-undang apa saja yang
dikesampingkan berlakunya Perppu.
Perppu menentukan dengan jelas wilayah
hukum berlakunya dalam wilayah Republik
Indonesia.
Perppu menentukan dengan pasti lama
masa berlakunya atau batas waktu
berlakunya Perppu.

Mengenai
keadaan
darurat
dalam
pembentukan Perppu rawan disalahgunakan
penguasa
untuk
menetapkan
peraturan
secara sewenang-wenang yang menimbulkan
ketidakpastian
hukum.
Walupun
kepala
pemerintahan eksekutif menetapkan secara
sepihak tanpa didahului oleh persetujuan
parlemen. Sehingga keadaan darurat tidak
disalah tafsirkan oleh para penguasa untuk
menetapakan suatu ketentuan perlu ditentukan
adanya syarat-syarat yang ketat. Menurut Bagir
Manan22, unsur kegentingan yang memaksa
harus menunjukkan dua ciri umum sebagai
berikut:
a.

b.

c.

Ada krisis (crisis), ialah suatu keadaan
krisis apabila terdapat ganguan yang
menimbulkan kegentingan dan bersifat
mendadak (a grave and sudden disturbunse).
Kemendesakan (emergency), ialah bila
terjadi berbagai keadaan yang tidak
diperhitungkan sebelumnya dan menuntut
suatu tindakan segera tanpa menunggu
permusyawaratan terlebih dahulu.
Telah ada tanda-tanda permulaan secara
nyata dan menurut nalar yang wajar
(reasonableness), apabila tidak diatur
segera akan menimbulkan ganguan baik

bagi masyarakat maupun terhadap jalannya
pemerintahan.
Sedangkan
menurut
pendapat
Jimly
Asshiddiqie, syarat materiil yaitu keadaan
memaksa
untuk
menetapkan
Peraturan
Pemerintah Pengganti dibagi menjadi tiga
meliputi:
a.
b.
c.

Ada kebutuhan yang mendesak untuk
bertindak atau “reasonable necessity”;
Waktu yang tersedia terbatas (limited time)
atauterdapat kegentingan waktu; dan
Tidak tersedia alternatif lain atau menurut
penalaran yang wajar (beyond reasonable
doubt) alternatif lain diperkirakan tidak
akan dapat mengatasi keadaan, sehingga
penetapan Perppu merupakan satu-satunya
cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Dengan demikian dari pendapat beberapa
diatas keadaan kegentingan yang memaksa
tidak boleh dicampur adukan dengan keadaan
bahaya. Dasar pembentukan Perppu oleh
Presiden didasarkan atas peristiwa tidak normal
suatu negara yang berwujud keadaan darurat
negara (state of emergency). Dan kandungan
dari keadaan darurat negara menimbulkan
kegentingan yang memaksa terdiri dari 3 syarat
ialah adanya kebutuhan yang mendesak untuk
bertindak (reasonable necessity), waktu yang
tersedia terbatas sehingga terjadi kegentingan
waktu (limited time), serta tidak tersedianya
alternatif lain untuk mengatasi keadaan
tersebut.
B.9.Materi Muatan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu)
Secara umum materi yang dapat diatur
dengan instrument Perppu pada prinsipnya
adalah sama dengan materi dalam Undangundang. Keduanya merupakan jenis peraturan
perundangan memiliki kekuatan dan derajat
setara. Jika dilihat dari prosedur atau
mekanisme
pembuatannya
berbeda
satu
sama lainnya. Undang-undang pembuatannya
dilakukan
secara
bersama-sama
antara
Presiden dengan DPR. Sedangkan Perppu
pada akhirnya melibatkan peran DPR, namun
merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut pendapat Maria Farida Indrati
Soeprapto, Perppu merupakan Peraturan
Pemerintah yang menggantikan kedudukan
Undang-undang, materi muatannya adalah
sama dengan materi muatan dari Undangundang. Hal yang sama dikemukakan oleh
Bagir Manan, yang dimaksud dengan pengganti
Undang-undang adalah bahwa materi muatan
Perppu merupakan materi muatan Undangundang. Dalam keadaan normal materi muatan
tersebut harus diatur dengan Undang-undang.

22 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU), hal.158.
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Sedangkan dalam Pasal 11 UU No 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
memberi
ketegasan
bahwa materi muatan yang terkandung dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang sama dengan materi muatan Undangundang. Karena memang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang yang dibentuk
seperti Peraturan Pemerintah.
Sebagai peraturan darurat, materi muatan
Peraturan pemerintah pengganti undangundang mengandung pembatasan-pembatasan.
Pembatasan tersebut berpotensi menjadi sumber
ketidakteraturan dan penyimpangan dalam
penyelenggaraan negara.
Menurut pendapat Bagir Manan, materi
muatan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu) hanya mengenai halhal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan
(administrasi
negara).
Menurutnya tidak boleh Perppu dikeluarkan
bersifat ketatanegaraan dan hal yang berkaitan
dengan lembaga negara, kewarganegaraan,
territorial, negara, dan hak dasar rakyat.
Hal yang berkaitan dengan asas peraturan
perundang-undangan tentang materi muatan
pembentukan peraturan perundang-undangan
diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No
12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan ialah:
a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Asas pengayoman ialah setiap materi
muatan harus berfungsi memberikan
perlindungan dalam rangka menciptakan
ketentraman masyarakat.
Asas kemanusian ialah setiap materi
muatan harus mencerminkan perlindungan
dan penghormatan hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara
secara proporsional.
Asas kebangsaan ialah setiap materi
muatan harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang pluralistik
dengan menjaga prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Asas kekeluargaan ialah setiap materi
muatan harus mencerminkan musyawarah
untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
Asas kenusantaraan ialah setiap peraturan
perundangan senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia
dan materi muatan yang dibuat didaerah
merupakan bagian dari sistem hukum.
Asas bhineka tunggal ika ialah setiap
materi muatan peraturan perundang harus
memperhatikan keragaman penduduk.
Asas
keadilan
ialah
setiap
materi
muatan peraturan perundangan harus
mencerminkan keadilan secara proposional
bagi setiap warga negara.

g.

h.

Asas kesamaan ialah kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan ialah materi
muatan peraturan perundangan tidak
boleh berisi hal yang bersifat membedakan
latar belakang seperti agama, ras, suku,
golongan, gender, atau status sosial.
Asas
keseimbangan,
keserasian,
dan keselarasan ialah setiap materi
muatan peraturan perundangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian,
dan
keselarasan
antara
kepentingan
individu
dan
masyarakat
dengan
kepentingan bangsa dan negara.

Pemenuhan unsur, asas, maupun prinsip
merupakan aspek yang penting, karena
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang setelah dibentuk oleh Presiden
langsung diberlakukan dan mengikat secara
umum tanpa menunggu persetujuan DPR.
Bila keadaan negara kembali normal Perppu
yang dibentuk Presiden harus diajukan ke
DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi
Undang-undang. Perppu merupakan Peraturan
Pemerintah yang menggantikan kedudukan
Undang-undang, materi muatannya adalah
sama dengan materi Undang-undang.
Berdasarkan hal-hal di atas maka
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) dalam konteks materi muatan
sesungguhnya dapat dikatakan sama dengan
materi Undang-Undang, walaupun demikian
perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh
seluruh unsur serta persyaratan “kegentingan
yang memaksa” tersebut. Karena jika tidak
diperhatikan atau bahkan diabaikan unsur
dan persyaratan tersebut, maka sangat besar
potensi Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden
melanggar hak-hak warga negara dan bahkan
bertentangan dengan konstitusi.
B.10.Pengujian
Konstitusi

Perppu

oleh

Mahkamah

Problematika
mengenai
kewenangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menguji Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-undang
(Perppu) mengemuka sehubungan dengan
diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan
dan problematika tersebut ibarat dua sisi
mata uang, membelah pendapat khalayak
(khususnya para ahli) menjadi dua, ada yang
mengatakan MK berwenang dan ada juga yang
lantang mengatakan bukan kewenangan MK
untuk menguji Perppu, tentu dengan segala
argumentasi dan perspektif hukumnya masingmasing.
Secara garis besar, dikotomi pendapat
tersebut betolak dari perbedaan dalam
menafsirkan kewenangan MK sebagaimana
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tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang
undang terhadap UndangUndang Dasar .....”
Bagi yang setuju bahwa MK dapat menguji
Perppu, alasan utamanya adalah materi dan
kedudukan (hierarki) Perppu sama dengan
UU23, sehingga dengan demikian Perppu
masuk dalam cakupan kewenangan judicial
review MK sebagaimana dimaksud Pasal 24C
UUD 1945. Sementara disisi yang berhadapan
dengan pendapat tersebut mengatakan MK
tidak berwenang menguji Perppu dengan
alasan bahwa Pasal 24C UUD 1945 sudah jelas
dan tegas menyebutkan objectum litis (objek
perkara) dalam perkara pengujian undangundang di MK adalah undang-undang, bukan
Perppu. Mekanisme pengujian (review) terhadap
Perppu sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (2)
dan (3), yaitu menjadi kewenangan DPR untuk
membahas dan menentukan nasibnya pada
persidangan berikutnya.
Berkenaan dengan persoalan kewenangan
pengujian Perppu oleh MK, ada baiknya
penulis mengingatkan kita kepada persoalan
yang serupa yang terjadi tahun 2009-2010
silam. Pada tanggal 18 September 2009,
Presiden menerbitkan Perppu No. 4 Tahun
2009 tentang Perubahan atas UU No. 30
Tahun 2002 tentang KPK, sehubungan dengan
“kegentingan memaksa” yang terjadi dalam
dunia pemberantasa korupsi, khususnya KPK.
Ketika itu, tiga (3) dari lima (5) pimpinan KPK
dinonaktifkan karena berstatus tersangka.
Peristiwa tersebut dinilai oleh Presiden sebagai
kegentingan memaksa sehingga membuka
ruang bagi Presiden untuk menerbitkan
Perppu
tentang
pengangkatan
pimpinan
sementara (Plt) KPK. Alasan utamanya karena
mekanisme pengisian kekosongan pimpinan
KPK sebagaimana yang diatur dalam UU KPK
memakan waktu yang sangat lama sehingga
dikhawatirkan akan mengganggu kinerja KPK
dengan hanya dua orang pimpinan yang tersisa.
Disahkannya Perppu Nomor 4 Tahun 200924
tersebut tak pelak menimbulkan kontroversi dan
perdebatan yang tajam dikalangan masyarakat.
Seperti biasa, ada yang setuju dan ada juga
yang tidak setuju. Pada waktu itu, perbedaan

pendapat terfokus pada substansi Perppu.
Atas dasar itulah kemudian beberapa advokat,
yaitu Saor Siagian dkk melakukan uji materi
di MK untuk menguji konstitusionalitas Perppu
tersebut. Pada momen inilah sejarah baru
pengujian undang-undang di MK terukir. Untuk
pertama kalinya sebuah Perppu dibawa ke MK
untuk diperiksa dan diuji konstitusionalitasnya.
Tidak dapat dipungkiri lagi, permohonan
pengujian Perppu tersebut segera menjadi
perhatian publik dan publik menantikan sikap
MK, apakah akan menguji Perppu tersebut atau
tidak.
Dalam pengujian tersebut ternyata MK
menyatakan berwenang untuk menguji Perppu
dengan pertimbangan hukum bahwa kedudukan
(hierarki) maupun materi muatan Perppu sama
dengan undang-undang25. Namun dalam amar
putusannya MK menyatakan Permohonan Tidak
Dapat Diterima (niet onvantkelijke veerklaard)
karena pemohon tidak memenuhi legal
standing. Namun demikian, walaupun amar
putusan MK menyatakan Tidak Dapat Menerima
permohonan tersebut (karena alasan legal
standing) tetapi satu perkembangan dan sejarah
baru telah lahir dengan adanya permohonan
pengujian Perppu tersebut, karena ternyata MK
memutuskan bahwa dirinya berwenang dalam
menguji Perppu melalui pengujian perkara 138/
PUU-VII/2009 tersebut.
Penting untuk diketahui bahwa dalam
putusan tersebut, suara sembilan hakim
konstitusi tidak bulat. Terdapat satu hakim
yang concurring opinion, Prof. Mahfud MD dan
satu hakim lainnya yang dissenting opinion, Dr.
Muhammad Alim.
Concuring opinion berarti terdapat alasan/
argumentasi yang berbeda dalam membangun
pertimbangan hukum namun tetap pada
kesimpulan atau amar yang sama. Sedangkan
dissenting opinion berarti menunjukan pendapat
berbeda, baik dari alasan/argumentasi dalam
pertimbangan
hukumnya
maupun
pada
kesimpulan atau amarnya. Pada prinsipnya
Mahfud M.D mempunyai konstruksi pemikiran
tersendiri dalam menafsirkan kewenangan MK
menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 namun
tetap dengan kesimpulan yang sama, yaitu
MK berwenang menguji Perppu. Sedangkan M.
Alim memiliki pandangan dan kesimpulan yang
berbeda, dimana menurutnya kewenangan MK

23 Berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
disebutkan bahwa kedudukan (hierarki) Perppu sama/setara dengan undang-undang. Begitu pun dengan materi muatannya, sama
dengan materi muatan undang-undang.
24 Saat ini Pemerintah telah menyiapkan surat pengantar untuk penyampaian konsep Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
Perppu Nomor 4 Tahun 2008, dan sedang menyusun konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Dalam salah satu rumusan pasal RUU Pencabutan Perppu tersebut disebutkan mengenai hal-hal yang mengatur akibat atau implikasi
hukum dari pencabutannya yakni memberikan legitimasi terhadap segala keputusan Komite yang dibentuk oleh Perppu 4 Tahun 2008
agar tidak menimbulkan komplikasi hukum atau permasalahan hukum di kemudian hari ketika Perppu tersebut dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.
25 Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara
republik Indonesia Tahun 1945.
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hanya sebatas pada pengujian undang-undang
terhadap UUD, tidak termasuk Perppu, karena
rumusan norma yang memuat kewenangan
tersebut (Pasal 24C UUD 1945) sudah jelas
menyebutkan kata “undang-undang” dan
tidak lain daripada itu. Oleh karenanya ia
berkesimpulan bahwa MK sesungguhnya tidak
berwenang menguji Perppu dan merupakan
suatu pelanggaran terhadap UUD itu sendiri
apabila MK mengujinya 26.
Melalui penelusuran sejarah pengujian
Perppu di MK sebagaimana dipaparkan
diatas didapati kesimpulan bahwa MK pernah
menerima dan menguji permohonan judicial
review terhadap Perppu.
Namun apa yang
pernah dilakukan oleh MK tersebut tidak
berarti menutup ruang-ruang bagi kajian
akademis terhadap persoalan pengujian Perppu
oleh MK. Sebab seperti yang dikemukakan oleh
Bagir Manan bahwa konstitusi itu dinamis
dan berkembang (living constitution).
Oleh
karena itulah penulis mencoba mengemukakan
gagasan dan perspektif yang berbeda dalam
menjawab pertanyaan seputar apakah MK
berwenang menguji Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.
Jawaban dan
pilihan perspektif hukum dalam tesis ini
semoga bisa menjadi pilihan “jalan tengah”
diantara dua perbedaan atau pandangan yang
saling berhadapan dalam menilai pengujian
Perppu oleh lembaga peradilan (dalam konteks
ini Mahkamah Konstitusi).
Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, salah
satu diantara empat kewenangan MK ialah
menguji
undang-undang
terhadap
UUD.
Rumusan Pasal 24C ayat (1) khususnya yang
mengatur kewenangan pengujian undangundang terhadap UUD 1945 sudah jelas dan
tegas, bahwa objek dalam pengujian undangundang terhadap UUD adalah undang-undang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) merupakan salah satu hak
konstitusional yang dimiliki Presiden. Kendati
pun hak membuat Perppu merupakan salah satu
hak konstitusional dan prerogratif Presiden untuk
menanggulangi suatu keadaan “kegentingan
memaksa”, namun UUD melalui Pasal 22 ayat
(2) dan (3) mengatur pula pembatasan dan
kontrol terhadap hak tersebut. Singkat kata,
dalam satu pasal ini (Pasal 22) di dalamnya
telah tercakup prinsip check and balance
antara Presiden dan DPR. Mekanisme saling
mengecek dan mengimbangi tersebut sudah
diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3). Dimana
setiap Perppu yang dikeluarkan Presiden harus
dibawa ke DPR untuk ditentukan nasibnya,
apakah akan disetujui menjadi undang-undang

atau menolaknya (dicabut). Jadi dalam Pasal 22
UUD 1945 tersebut sudah diterangkan secara
spesifik dan sistematis mengenai penetapan
Perppu dan mekanisme pengujiannya. Jadi
meskipun Perppu itu notabene merupakan
noodverordeningsrecht (hukum darurat) yang
sudah lazim diterima oleh negara-negara di
dunia ini sebagai prerogratif kepala negara
untuk
menanggulangi
kegentingan
yang
memaksa, namun UUD 1945 tetap memberikan
pengawasan dan pembatasan terhadap hak
istimewa tersebut, yaitu melalui keharusan
persetujuan DPR terhadap Perppu tersebut pada
masa persidangan berikutnya. Artinya, masa
berlaku Perppu itu bersifat terbatas, sampai
pada persidangan (DPR) berikutnya. Dengan
demikian, pengujian terhadap Perppu yang
diterbitkan oleh Presiden adalah kewenangan
sekaligus
kewajiban
konstitusional
DPR.
Jadi mekanisme pengujiannya ialah melalui
legislative review oleh DPR, bukan melalui
judicial review oleh MK.
Ditinjau dari penafsiran historis pun
jelas bahwa perumus amandemen UUD 1945
berkehendak untuk tidak memasukan Perppu
kedalam jangkauan kewenangan judicial review
MK, karena seandainya perumus amandemen
berkehendak memasukan Perppu kedalam
jangkauan kewenangan judicial review MK, maka
melalui perubahan ketiga, perumus amandemen
dapat saja memasukan “Perppu” kedalam
rumusan Pasal 24C ayat (1) yang mengatur
kewenangan MK. Namun pada kenyataannya
perumus amandemen UUD tidak menghendaki
hal tersebut dan tetap mempertahankan Pasal
22 apa adanya. Dari segi penafsiran historis dan
penelusuran terhadap original intent (kehendak
asli) perumus amandemen UUD 1945, jelas
bahwa
kewenangan
judicial review MK
sebagaiama tercantum dalam Pasal 24C ayat
(1) tidak dapat menjangkau Pasal 22 UUD 1945.
Karena Pasal 22 sudah mengatur mekanisme
review tersendiri, yaitu melalui legislative review
(pengujian oleh legislatif).
Demikian juga apabila ditinjau dari
penafsiran
atau
pendekatan
sistematis,
pengujian Perppu oleh MK akan berpotensi
merusak
sistem
pembagian
kekuasaan
(distribution of power) yang telah terkandung
dan dibangun oleh UUD 1945. Betapa tidak, MK
dapat menguji dan membatalkan Perppu yang
dikeluarkan oleh Presiden, padahal Perppu
tersebut merupakan prerogratif yang diberikan
konstitusi kepada Presiden untuk selalu
bertindak konstitusional melalui perangkat yang
telah disediakan oleh UUD, sekalipun negara
dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

26 Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara
republik Indonesia Tahun 1945.

288

Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPU....(Mohammad Zamroni, S.H.)

Jika bisa diuji dan dibatalkan sembarang waktu
oleh MK tanpa memperhatikan ketentuan
Pasal 22, lalu apalagi yang tersisa dari seorang
Presiden sebagai kepala negara? demikian juga
apa arti dari Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) jika
kewenangan DPR tersebut dapat “dianeksasi”
oleh MK? pada tahap inilah penulis merasa
terpanggil secara intelektual akademik untuk
turut merekonstruksi kewenangan Mahkamah
Konstitusi menguji Perppu terhadap UUD
1945 supaya MK selaku the guardian of the
constitution (pengawal konstitusi) dan the sole
interpreter of the constitution (penafsir tunggal
konstitusi) tidak menerobos apalagi melanggar
rambu-rambu konstitusional yang semestinya
harus selalu dan selamanya MK tegakkan.
Pertanyaan fundamental kemudian yang
muncul adalah apakah MK tidak boleh atau
dilarang keras untuk melakukan pengujian,
baik materil maupun formil, Perppu terhadap
Undang-Undang Dasar.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya
bahwa pengujian Perppu dilakukan oleh DPR
(legislative review) dan menjadi hak sekaligus
kewajiban konstitusional DPR untuk menguji
Perppu dalam waktu yang telah ditentukan,
yaitu pada masa persidangan berikutnya 27. Jadi
MK tidak boleh menganeksasi atau melangkahi
ketentuan konstitusional tersebut sepanjang
Perppu itu belum memasuki masa persidangan
berikutnya dan belum disidangkan oleh DPR.
Jika MK menguji Perppu sementara Perppu itu
belum melewati masa berlakunya sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 22 ayat (2), maka dapat
dikatakan MK telah melakukan tindakan ultra
vires, yaitu suatu tindakan yang melampaui
kewenangannya. Hal mana tentu tidak boleh
dilakukan oleh MK yang seharusnya merawat
dan menjaga UUD 1945. Dengan demikian
terhadap pandangan yang menyatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak
berwenang apalagoi dilarang untuk menguji
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang terhadap UUD, bisa dianggap tidak
sepenuhnya benar pandangan tersebut.
Penulis berpendapat bahwa Mahkamah
Konstitusi sesungguhnya dapat melakukan
pengujian, baik secara materiil maupun formil,
suatu Perppu manakala Perppu tersebut sudah
melewati masa persidangan berikutnya namun
belum juga dibawa ke DPR dan belum ditentukan
apakah disetujui menjadi UU atau dicabut. Dalam
keadaan yang seperti ini maka legislative review
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 22
ayat (2) dan (3) dengan sendirinya telah hapus
dan bahkan terlanggar, karena sudah melewati
masa persidangan berikutnya sebagaimana

yang diharuskan oleh Pasal 22 ayat (2) namun
belum juga disidangkan oleh DPR untuk
ditentukan nasibnya. Maka pada titik inilah
kewenangan MK untuk menguji sebuah Perppu
sudah terbuka, karena ketentuan konstitusional
untuk mereview Perppu tersebut oleh DPR telah
diabaikan. Bahkan pada tahap yang seperti ini,
menjadi kewenangan sekaligus tanggung jawab
MK (apabila ada permohonan pengujian Perppu)
untuk menguji Perppu agar tidak menimbulkan
ketidakpastian
hukum
(rechtsonzakerheid)
dalam sistem ketatanegaraan kita.
Dalam contoh konkret banyak sekali Perppu
yang sudah melewati masa persidangan dimana
Perppu itu seharusnya disidangkan oleh DPR
namun belum juga disidangkan, sehingga sudah
bertahun-tahun diterbitkan tetapi bentuknya
masih berupa Perppu. Padahal jika merujuk
kepada Pasal 22 UUD 1945, Perppu itu bersifat
sementara, sampai ditentukan nasibnya pada
persidangan DPR berikutnya, setelah itu harus
ditetapkan apakah disetujui menjadi undangundang atau ditolak dan dicabut. sebagai
missal, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun
2012 Presiden RI telah mengeluarkan sebanyak
18 (delapan belas) Perppu. Dari jumlah
tersebut, hanya 11 Perppu yang sudah diajukan
kepada DPR dan ditentukan nasibnya, ada
yang disahkan menjadi UU dan ada juga yang
dicabut. Sehingga dengan demikian masih ada
7 Perppu lagi yang belum sempat disidangkan
dan ditentukan nasibnya oleh DPR sebagaimana
yang diharuskan oleh Pasal 22 ayat (2) UUD
1945. Dikaitkan dengan kewenangan Pengujian
Perppu oleh MK, maka menurut penulis, ketujuh
Perppu itulah yang secara konstitusional dapat
diuji konstitusionalitasnya oleh MK, karena
syarat dan ketentuan (term and conditions) yang
membatasi kewenangan MK untuk mengujinya
sebagaimana dipagari oleh ketentuan Pasal 22
ayat (2) UUD 1945 telah hapus karena hukum.
Oleh karenanya, pada waktu itulah Mahkamah
Konstitusi baru dapat menguji sebuah Perppu
terhadap konstitusi.
Dengan rekonstruksi kewenangan MK
seperti yang dikemukakan di atas, maka
sesungguhnya diharapkan MK tidak lagi
melakukan tindakan ultra vires. Dengan
pembatasan mengenai kapan MK dapat dan
tidak dapat menguji Perppu, diinginkan bahwa
MK dalam menjalankan kewenangannya tetap
patuh pada rambu-rambu pembatas yang
digariskan UUD 1945, namun disisi yang lain
MK tetap dapat memastikan konstitusionalitas
suatu Perppu manakala keharusan legislative
review menurut Pasal 22 itu sendiri diabaikan.

27 Lihat ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dan penjelasan otentik Pasal 22 dalam UUD 1945 (sebelum amandemen).
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C.

Penutup

Berdasarkan
analisis
pembahasan
mengenai konseptualisme pengujian Perppu
terhadap UUD Negara Republik Indonesia
oleh kekuasaan yudikatif, dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
a.

b.

bahwa meskipun UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan
secara tegas kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk menguji Perppu terhadap
Undang-Undang Dasar. Akan tetapi demi
tegaknya keadilan berdasarkan kerangka
konsep negara hukum (rechtstaats) dari
bangsa Indonesia berupa pelindungan
hak dasar konstitusional warga negara
dan
terselenggaranya
pemerintahan
berdasarkan undang-undang (asas legalitas)
sesuai doktrin hukum yang berlaku maka
sudah selayaknya Perppu dapat diuji oleh
Mahkamah Konstitusi.
bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang oleh Presiden
harus
betul-betul
memperhatikan
sekaligus menjamin terpenuhinya seluruh
aspek, unsur, prinsip, dan persyaratan
yang telah ditentukan atau disepakati oleh
hukum (khususnya hukum dasar negara/
konstitusi) sehingga terwujud kepastian
hukum dan keadilan hukum serta
kemanfaatan hukum yang seluas-luasnya
bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat berdasarkan pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Abstrak
Dinamika kebutuhan ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah reformasi, mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan perubahan demi perubahan
terhadap sejumlah ketentuan dalam UUD 1945. Proses perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945
sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia patut dimaknai sebagai upaya penyempurnaan aturan dasar
kehidupan kenegaraan di tanah air. Namun demikian, dikaji dari substansi yang terkandung dalam UUD NRI
Tahun 1945, model pengaturan yang dilakukan justru berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi
hakikat UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri sebagai hukum dasar tertulis. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum
dasar tertulis pada hakikatnya hanya memuat aturan dasar atau pokok kehidupan kenegaraan, sedangkan
aturan yang lebih rinci lazimnya dituangkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan di
bawahnya. Namun faktanya, substansi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait Hak
Asasi Manusia sudah sangat detail serta hampir tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah dokumen tertulis
yang mengatur hal-hal pokok atau fundamental dan sangat mendasar mengenai kehidupan berbangsa dan
bernegara. Oleh sebab itu, sejumlah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu dikaji ulang menuju model
pengaturan yang lebih mencerminkan hakikat pokoknya sebagai hukum dasar tertulis, hukum yang memuat
aturan dasar, pokok dan fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata kunci: UUD NRI Tahun 1945, konstitusi, aturan fundamental.
Abstract
The dynamics of the constitutional needs of the Republic of Indonesia, especially after the reform, have developed
quite rapidly. Correspondingly, a number of changes have been applied to the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia. Those changes made against the Constitution as a written basic law of Indonesia should be interpreted
as efforts to consummate basic rules of national life in the homeland. Nevertheless, by reviewing its substance,
it shows that the arrangements made it potentially eliminate or at least reduce the essence of the Constitution as
the written basic law. Initially, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the written basic law only
contains basic or fundamental rule of national life, while the more specific rules typically set forth in the form of
regulations below it. Conversely, the fact shows the substance contain1ed, particularly related to Human Rights
has been very specific and almost no longer reflected as a written document that regulates the fundamentals of
national life. Therefore, a number of provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia should be
re-examined to restore its nature as a written fundamental norm and the law that contains the basic and most
fundamental rule of national life.
Keywords: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, constitution, fundamental norm.

A.

Pendahuluan

Dinamika
kebutuhan
ketatanegaraan
Republik Indonesia, khususnya pasca bergulirnya
reformasi kian mengalami perkembangan
yang cukup pesat. Berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara, khususnya dari
aspek ketatanegaraan ditata sedemikian rupa

guna menjawab tantangan zaman yang kian
kompleks. Kompleksitas persoalan-persoalan
ketatanegaraan itu sendiri mulai mengemuka
ketika terjadi perubahan paradigma dalam
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya
pada masa transisi dari otoritarian menuju
sistem yang lebih demokratis.1 Sebagai upaya

1 Retno Mawarini Sukmariningsih, Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Mimbar
Hukum FH UGM Yogyakarta, Volume 26 Nomor 2, Juni 2014, hlm. 196.
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mengakomodasi berbagai perubahan yang
terjadi, maka dilakukanlah perubahan demi
perubahan terhadap substansi UUD 1945.2
Hanya dalam kurun waktu yang tergolong
singkat, yaitu tahun 1999-2001 telah dilakukan
perubahan sebanyak 4 (empat) kali terhadap
sejumlah ketentuan dalam UUD (NRI Tahun)
1945.
Dalam
perspektif
kurun
waktu
perubahannya,
dapat
dikatakan
bahwa
perubahan
demi
perubahan
dimaksud
menunjukkan adanya upaya untuk melakukan
pembenahan
sekaligus
mengakomodasi
tuntutan reformasi yang bergema di tahun 19971998 secara komprehensif dan menyeluruh.
Dikatakan
demikian,
sebab
perubahan
yang dilakukan terhadap UUD 1945 diawali
hanya berselang setahun sejak bergulirnya
arus reformasi di tanah air. Oleh sebab itu,
maka menjadi sangat beralasan kiranya
untuk mengatakan bahwa dasar utama yang
melatarbelakangi terjadinya perubahan UUD
1945 adalah tuntutan reformasi yang tidak
lagi dapat diredam pemerintah yang berkuasa
ketika itu.
Kendati kemudian proses perubahan
dimaksud dilakukan secara bertahap sebanyak
4 (empat) kali dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
secara berturut-turut, namun demikian, proses
perubahan tersebut patut dimaknai sebagai
satu kesatuan yang utuh guna mendesain
ulang hukum dasar negara menuju pemenuhan
kebutuhan berbangsa dan bernegara yang
lebih baik. Jika kemudian ditelisik lebih jauh,
berbagai perubahan yang dilakukan terhadap
UUD 1945 dapat dikatakan sangatlah beragam,
baik dari segi substansi maupun sistematika.
Dari aspek sistematikanya, UUD 1945
sebelum diubah terdiri dari 3 (tiga) bagian dan
penamaan, yaitu “Pembukaan (Preambule)”,
“Batang Tubuh” dan “Penjelasan”. Setelah
dilakukan perubahan, sistematika dimaksud
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu “Pembukaan” dan
“Pasal-Pasal”. Keberadaan bagian ”Penjelasan”
dihilangkan dengan pertimbangan untuk
menghindari kesulitan dalam menentukan
status bagian ”Penjelasan” tersebut dari sisi
sumber hukum dan tata urutan peraturan
perundang-undangan.3 Selanjutnya, sejumlah
materi muatan yang terkandung dalam
UUD 1945 juga turut mengalami perubahan
signifikan. Sebelum diubah, UUD 1945 terdiri
dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan
Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah
perubahan, komposisi tersebut menjadi 21 Bab,
73 Pasal, 170 ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan
2 Pasal Aturan Tambahan.4

Banyaknya perubahan yang terjadi, baik
dari aspek sistematika maupun komposisi
substansi yang terkandung di dalamnya serta
rentang waktu perubahan yang tergolong singkat
membuat banyak pihak memaknai perubahan
UUD 1945 sebagai suatu peristiwa yang sangat
identik dengan reformasi konstitusi. Perubahan
demi perubahan dimaksud disebut sebagai
reformasi konstitusi bukan hanya dikarenakan
prosesnya yang cukup singkat, namun juga
ditengarai banyaknya perubahan yang terjadi
dalam substansi UUD 1945 itu sendiri.
Mengingat
berbagai
perubahan
yang
dilakukan dalam UUD 1945, baik dalam
bentuk penambahan maupun pengurangan
sejumlah ketentuan di dalamnya pada
akhirnya memunculkan persoalan mendasar
terkait dengan hakikat kedudukan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis
bagi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa
lazimnya sebuah konstitusi atau hukum dasar
suatu negara hanya mengatur hal-hal yang
bersifat umum dan abstrak terkait dengan sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan kata lain, konstitusi suatu negara hanya
memuat hal-hal yang bersifat fundamental
mengenai suatu negara. Adapun aturan lebih
lanjut serta terperinci dari sejumlah ketentuan
dalam konstitusi lazimnya dituangkan dalam
peraturan
turunannya,
misalnya
seperti
undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya.
Jika kemudian dihubungkan dengan
substansi yang terkandung dalam UUD
NRI Tahun 1945 yang memuat secara rinci
berbagai ketentuan di dalamnya, tentu akan
memunculkan pertanyaan paling fundamental
terkait dengan keberadaan UUD NRI Tahun
1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi
Indonesia. Apakah UUD NRI Tahun 1945 masih
tepat dimaknai sebagai sebuah konstitusi
atau dalam pertanyaan yang lebih sederhana,
apakah UUD NRI Tahun 1945 masih memenuhi
kriteria sebagai sebuah hukum dasar tertulis
yang
hanya
mengatur
masalah-masalah
ketatanegaraan paling pokok dan fundamental?
Hal inilah yang akan dikaji lebih lanjut dalam
tulisan ini.
B.

Pembahasan

B.1.Istilah, Pengertian dan Materi Muatan
Hukum Dasar atau Konstitusi
Istilah
hukum
dasar
sesungguhnya
merupakan bahasa lain dari Undang-Undang
Dasar atau konstitusi. Oleh sebab itu, hukum
dasar sering juga disebut Undang-Undang Dasar
atau konstitusi yang penyebutannya sering

2 Istilah UUD 1945 digunakan sebagai nomenklatur terhadap UUD 1945 sebelum perubahan, sedangkan untuk nomenklatur UUD
1945 sesudah perubahan digunakan istilah UUD NRI Tahun 1945.
3 MPR RI, 2012. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 19.
4 Ibid., hlm. 59.
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tidak beraturan dan dipertukarkan antara satu
dengan lainnya. Namun demikian, perlu kiranya
untuk dipahami bahwa sekalipun hukum dasar
sering dipersamakan dengan istilah UndangUndang Dasar atau konstitusi, sesungguhnya
istilah-istilah dimaksud memiliki perbedaan
signifikan. Kalaupun hendak dipersamakan
penggunaannya, barangkali hukum dasar
hanya identik dengan istilah konstitusi,
sementara terhadap istilah Undang-Undang
Dasar, dapat dikemukakan bahwa istilah hukum
dasar memiliki makna berbeda dengan istilah
tersebut. Hukum dasar atau konstitusi terdiri
dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis,
sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan
hukum dasar tertulis. Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa Undang-Undang Dasar hanya
merupakan bagian dari hukum dasar atau
konstitusi.
Hukum dasar dalam bahasa Inggris
disebut dengan constitution atau dalam bahasa
Indonesia dikenal dengan istilah konstitusi.
Di Perancis, dikenal dengan istilah constituer
yang memiliki makna membentuk, sedangkan
di Belanda disebut Grondwet. Kata Wet berarti
undang-undang, sedangkan grond berarti
tanah/dasar.5 Jadi, Grondwet dapat dimaknai
sebagai Undang-Undang Dasar.
Istilah konstitusi dalam bahasa Latin
merupakan gabungan dari 2 (dua) suku kata,
yaitu cume dan statuere. Cume dapat dimaknai
sebagai “bersamaan dengan...”, sedangkan kata
statuere berasal dari kata sta yang kemudian
membentuk kata kerja pokok stare yang
memiliki arti berdiri. Jadi, maka istilah statuere
dapat diartikan membuat sesuatu agar berdiri
atau mendirikan maupun menetapkan sesuatu.6
Hukum dasar lebih tepat disebut dengan istilah
konstitusi dan umumnya mencakup dua bagian
besar, yaitu hukum dasar tertulis atau konstitusi
tertulis dan hukum dasar tidak tertulis atau
konstitusi tidak tertulis. Hukum dasar tertulis
umumnya diwujudkan dalam bentuk UndangUndang Dasar, sedangkan hukum dasar tidak
tertulis atau konstitusi tidak tertulis umumnya
diwujudkan dalam bentuk konvensi.
Di negara-negara yang memiliki UndangUndang Dasar, konvensi atau praktik-praktik
yang timbul dalam penyelenggaraan negara
sekalipun tidak dituangkan secara tertulis,
namun keberadaannya mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan Undang-Undang

Dasar.7 Dilihat dari uraian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar
adalah bagian dari konstitusi. Konstitusi
atau hukum dasar memiliki cakupan yang
lebih luas dari Undang-Undang Dasar, sebab
Undang-Undang Dasar hanya merupakan
bagian dari suatu konstitusi atau hukum dasar.
Dalam kaitan itu, tulisan ini lebih cenderung
menggunakan istilah hukum dasar tertulis
sebagai bahasa lain dari UUD NRI Tahun 1945.
Secara umum, istilah konstitusi merujuk
pada pengertian hukum dasar tidak tertulis,
sedangkan Undang-Undang Dasar menunjuk
pada pengertian hukum dasar tertulis.8
Konstitusi sebagai landasan utama pengaturan
kehidupan berbangsa dan bernegara, lahir
dari paham konstitusionalisme, yaitu paham
mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan
hak-hak rakyat melalui konstitusi.9 Terkait
pembahasan mengenai konstitusi, Jibong Lim10
mengutarakan bahwa:
There is not a country in the world without
some form of a Constitution. Constitutions
necessarily protect fundamental rights by
regulating potentially intrusive governmental
powers. When governmental
intrusion is
unwarranted, Constitutional adjudication often
serves an indispensable role as a safeguard to
people’s rights.
Pandangan
tersebut
menunjukkan
pemaknaan bahwa tidak ada negara di dunia
yang tidak memiliki konstitusi dengan berbagai
bentuk. Konstitusi berperan dalam melindungi
hak-hak dasar rakyat dengan mengatur
kekuasaan pemerintah. Oleh sebab itu, ketika
timbul suatu tindakan pemerintah yang sangat
tidak beralasan, maka konstitusi akan berperan
dalam melindungi hak-hak dasar rakyat.
Didasarkan pada berbagai kajian hukum tata
negara atau ilmu politik yang berkembang
selama ini, kajian seputar konstitusi selalu
berbicara tentang hal-hal sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)

anatomi kekuasaan (kekuasaan politik)
tunduk pada hukum;
jaminan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia;
peradilan yang bebas dan mandiri; dan
pertanggungjawaban
kepada
rakyat
(akuntabilitas publik) sebagai sendi utama
dari asas kedaulatan rakyat.11

L.J. Van Apeldoorn antara constitution
dengan gronwet. Istilah Gronwet atau Undang-

5 H. Dahlan Thaib, et.al., 2005. Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan Kelima, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 7.
6 Ibid., hlm. 7-8.
7 Abdul Rasyid Thalib, 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,
Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 76.
8 Taufiqurrohman Syahuri, 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, hlm. 28.
9 Abdu Mukthie Fajar, 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 16.
10 Jibong Lim, 2002. Korean Constitutional Court Standing at the Crossroads: Focusing on Real Cases and Variational Types of Decisions,
Loy. L. A. Int’ l & Comp. L. Rev, Vol. 24:327.
11 H. Dahlan Thaib,et.al., op.cit., hlm. 1-2.
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Undang Dasar merupakan bagian tertulis
dari suatu konstitusi, sedangkan constitution
memuat, baik peraturan tertulis maupun
peraturan tidak tertulis.12 Adapun Herman
Heller menjelaskan bahwa konstitusi dapat
dimaknai dalam 3 (tiga) pengertian:
a)
b)

c)

konstitusi merupakan cerminan kehidupan
politik di dalam masyarakat sebagai suatu
kenyataan.
konstitusi merupakan suatu kesatuan
kaidah yang hidup dalam masyarakat
atau dengan kata lain bahwa konstitusi
mengandung pengertian yuridis.
konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah
sebagai undang-undang tertinggi yang
berlaku dalam suatu negara tertentu.13

Pakar lain yang turut memberikan definisi
tentang konstitusi adalah F. Lassale. Menurut F.
Lassale, suatu konstitusi dapat dimaknai dalam
2 (dua) pengertian:14
a)

b)

konstitusi dalam pengertian sosiologis
dan politis (sosiologische dan politische).
Konstitusi dalam pengertian ini dapat
dimaknai sebagai suatu faktor-faktor
kekuatan yang nyata dalam masyarakat
suatu negara. Intinya bahwa konstitusi
menggambarkan bagaimana hubungan
antara kekuasaan-kekuasaan yang ada
dalam suatu negara secara nyata.
konstitusi
dalam
pengertian
yuridis
(yuridische begrip). Konstitusi merupakan
suatu naskah yang memuat semua
bangunan
negara
dan
sendi-sendi
pemerintahan suatu negara.

Berbeda dengan paham yang dianut oleh
para ahli sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
penganut paham modern justru menyamakan
pengertian konstitusi dengan Undang-Undang
Dasar. Sebut saja misalnya James Bryce15 yang
mengemukakan bahwa konstitusi merupakan
kerangka negara yang diorganisir dengan
dan melalui hukum, dalam hal mana hukum
menetapkan pengaturan mengenai pendirian
lembaga-lembaga negara yang bersifat permanen,
fungsi alat-alat kelengkapan negara, serta hakhak tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kemudian CF. Strong16 menyempurnakan
pandangan dimaksud dengan menguraikan
pendapatnya yang menyatakan bahwa suatu
konstitusi
merupakan
suatu
kumpulan
asas-asas yang ditujukan dalam rangka
penyelenggaraan
kekuasaan
pemerintahan

(dalam arti luas), hak-hak dari yang diperintah
serta hubungan antara yang diperintah dengan
pemerintah, termasuk masalah hak asasi
manusia.
Selain itu, KC. Wheare17 juga turut
memberikan kontribusi pemikiran mengenai
konstitusi dengan mendefinisikan konstitusi
sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan
dari suatu negara berupa kumpulan peraturan,
baik yang memiliki sifat hukum maupun
yang tidak mengandung sifat hukum yang
membentuk, mengatur atau memerintah dalam
pemerintahan suatu negara. Jika kemudian
dirangkum sejumlah definisi dimaksud, maka
dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar
sebagai konstitusi tertulis dapat dirumuskan
dalam pengertian sebagai berikut:
a) Suatu kumpulan peraturan atau kaidah
yang memberikan pembatasan-pembatasan
kekuasaan kepada para penguasa;
b) Suatu dokumen tentang pembagian tugas
serta petugasnya dari suatu sistem politik;
c) Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga
negara;
d) Suatu deskripsi terkait dengan masalahmasalah hak asasi manusia.
Dalam praktik kehidupan bernegara,
khususnya pada zaman modern saat ini,
kebutuhan akan naskah konstitusi atau hukum
dasar tertulis dapat dikatakan merupakan
sesuatu yang niscaya. Hal itu bisa dibuktikan
dari keberadaan berbagai negara di belahan
dunia yang secara umum memiliki naskah
yang disebut sebagai konstitusi atau hukum
dasar tertulis. Namun demikian, hal tersebut
bukan berarti dapat dimaknai bahwa hukum
dasar tertulis merupakan syarat mutlak
berdirinya suatu negara. Inggris misalnya tidak
memiliki konstitusi tertulis, namun demikian
tidak seorangpun dapat menyangkal adanya
kerajaan Inggris yang penyelenggaraan sistem
ketatanegaraannya dapat dikatakan relatif
sempurna.18 Jika dilakukan pemilahan lebih
lanjut, hanya Inggris dan Israel yang sampai
sekarang dikenal tidak memiliki naskah tertulis
yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar.
Kedua negara ini tidak membentuk suatu
konstitusi tertulis, namun kemudian dalam
praktiknya konstitusinya dikenal melalui
praktik ketatanegaraan yang dijalankan di
negara tersebut.19
Terkait dengan materi muatan atau substansi
yang terkandung dalam suatu konstitusi, dapat

12 H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, op.cit., hlm. 8.
13 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid.,
14 Ibid., hlm. 10.
15 CF. Strong dalam H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid., hlm. 11-12.
16 CF. Strong dalam H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid., hlm. 12.
17 H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid., hlm. 13.
18 H. Soehino, 2009. Hukum Tata Negara: Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hlm..2.
19 Jimly Asshiddiqie, 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.
16-17.
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dijelaskan bahwa umumnya setiap konstitusi
mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu:
a)
b)
c)

adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negaranya;
ditetapkannya susunan ketatanegaraan
suatu negara yang bersifat fundamental;
dan
adanya
pembagian
dan
pembatasan
tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.20

Adapun Miriam Budiardjo21 mengemukakan
bahwa setiap Undang-Undang Dasar memuat
sejumlah ketentuan yang pada umumnya
mengatur masalah:
a)

b)
c)
d)

organisasi negara, misalnya pembagian
kekuasaan
antara
badan
legislatif,
eksekutif dan yudikatif, termasuk prosedur
penyelesaian
masalah
pelanggaran
yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah
dan sebagainya;
hak-hak asasi manusia;
prosedur perubahan Undang-Undang Dasar
itu sendiri;
ada kalanya memuat larangan untuk
mengubah sifat tertentu dari UndangUndang Dasar.

Dari sejumlah pandangan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
konstitusi tertulis atau hukum dasar tertulis
atau Undang-Undang Dasar adalah merupakan
suatau dokumen tertulis yang memuat
ketentuan-ketentuan pokok serta mendasar dan
sangat prinsipil tentang sistem ketatanegaraan
suatu negara yang proses penyusunan maupun
perubahannya
dilakukan
dengan
syarat
maupun mekanisme tertentu. Oleh karena
proses penyusunan maupun perubahannya
dilakukan dengan syarat maupun mekanisme
tertentu, maka setiap Undang-Undang Dasar
umumnya mencantumkan mekanisme tersebut
dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri.
B.2.Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai
Hukum Dasar Tertulis
Berdasarkan catatan perjalanan sejarah
pemberlakuan hukum dasar tertulis di Indonsia,
sejumlah hukum dasar tertulis atau konstitusi
telah pernah berlaku sesuai dengan masanya.
Mulai dari UUD 1945 (sebelum perubahan),
Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 sampai dengan
berlakunya kembali UUD 1945 dan terakhir

adalah UUD NRI Tahun 1945 (setelah perubahan).
Keseluruhan Undang-Undang Dasar atau
konstitusi dimaksud adalah merupakan hukum
dasar tertulis yang berlaku di Indonesia sesuai
dengan kurun waktu pemberlakuannya. Dalam
kaitan itu, pembahasan pada bagian ini tidak
akan mengupas secara keseluruhan sejumlah
hukum dasar yang pernah berlaku di Indonesia,
melainkan hanya difokuskan pada pembahasan
tentang kedudukan UUD NRI Tahun 1945
sebagai hukum dasar tertulis di tanah air.
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum
dasar tertulis yang kedudukan dan fungsinya
merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga
negara maupun lembaga lainnya serta seluruh
warga negara Republik Indonesia yang memuat
norma-norma atau aturan-aturan yang harus
ditaati dan wajib dilaksanakan.22 Sesuai
dengan nomenklatur lain yang disematkan
dalam rangka penyebutan UUD NRI Tahun
1945, yaitu sebagai hukum dasar tertulis,
maka keberadaan UUD NRI Tahun 1945 jelas
merupakan hukum dasar, bukan hukum biasa.
Sebagai hukum dasar tertulis, UUD NRI Tahun
1945 mengandung sejumlah norma dan aturanaturan dasar serta paling pokok 23 yang harus
ditaati oleh seluruh elemen bangsa, khususnya
para penyelenggara negara. Sebagai hukum
dasar tertulis, maka UUD NRI Tahun 1945
merupakan sumber hukum tertulis. Dengan
demikian, maka seluruh peraturan perundangundangan, baik dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan presiden
sampai dengan peraturan daerah dan juga
peraturan desa harus sejalan dan berlandaskan
pada Undang-Undang Dasar sebagai hukum
dasar.
Jadi, perlu ditegaskan bahwa kedudukan
UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar
tertulis memiliki makna bahwa UUD NRI Tahun
1945 merupakan acuan sekaligus rujukan bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan
di bawahnya. Tidak ada satu pun peraturan
perundang-undangan
yang
dimungkinkan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum
dasar tertulis juga dapat dibuktikan melalui
hierarki peraturan perundang-undangan yang
berlaku selama ini. Berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

20 Sri Soemantri M dalam H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, op.cit., hlm. 16.
21 MiriamBudiardjo dalam H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid., hlm. 17.
22 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia, 17 November 2013, http://setda.pulaumorotaikab.
go.id/artikel/read/pemerintahan/2/pengertian-hukum-dasar-negara-indonesia.html, (diakses pada 03 November 2014).
23 Sekalipun dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia hanya
memuat aturan dasar dan paling pokok, namun demikian patut dicatat bahwa seluruh ketentuan di dalamnya harus disusun secara
jelas dan tegas serta tidak menimbulkan multitafsir. Sehingga dengan demikian, maka tidak terbuka ruang bagi siapapun, khususnya
penyelenggara negara untuk menafsirkannya sesuai dengan kehendak dan keinginan tertentu yang lebih bersifat perseorangan atau
kelompok.
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Perundang-undangan, disebutkan bahwa jenis
dan hierarki peraturan perundang-undangan di
tanah air saat ini terdiri dari:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan
Majelis
permusyawaratan
Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) pasal yang sama menentukan
bahwa “kekuatan hukum peraturan perundangundangan sesuai dengan hierarki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).” Ketentuan di atas
menunjukkan bagaimana posisi UUD NRI Tahun
1945 sebagai hukum dasar tertulis, dalam
arti setiap peraturan perundang-undangan
yang ada wajib merujuk pada ketentuan
yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945,
termasuk segala tindakan pemerintah dalam
menjalankan roda pemerintahan. Hal ini juga
sejalan dengan prinsip pokok teori Stufenbau
yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang pada
intinya menekankan bahwa tatanan hukum itu
merupakan sistem norma yang hierarkis atau
bertingkat.24
Sekalipun
demikian,
sesungguhnya
penempatan UUD NRI Tahun 1945 dalam
hierarki
peraturan
perundang-undangan
sangatlah kurang tepat.25 Hal itu justru
berpotensi menurunkan derajat UUD NRI
Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
Tanpa penyebutannya dalam hierarki peraturan
perundang-undangan pun, UUD NRI Tahun
1945 dengan sendirinya sudah merupakan
dasar dan acuan bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan. Kedudukan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis
dengan sendirinya menimbulkan konsekuensi
yuridis bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan
hukum dasar yang wajib dijadikan landasan
sekaligus dasar utama pembentukan peraturan
perundang-undangan. Hal ini kiranya penting
untuk dipikirkan kembali dalam rangka

menjaga dan membentengi kedudukan UUD NRI
Tahun 1945 sebagai hukum dasar.
Kedudukan Undang-Undang Dasar yang
demikian tinggi pada prinsipnya mengandung
konsekuensi bahwa Undang-Undang Dasar harus
disusun dengan dengan penuh pertimbangan
matang serta dipersiapkan secara matang
pula. Pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan
dalam tingkat abstraksi yang sesuai dengan
hakikatnya sebagai hukum dasar.26 Sedangkan
menyangkut aturan yang lebih rinci, idealnya
diatur dalam bentuk peraturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya.27
Makna kedudukan UUD NRI Tahun 1945
sebagai hukum dasar tertulis, selain sebagai
sumber hukum tertulis, juga patut dimaknai
sebagai alat kontrol terhadap seluruh peraturan
perundang-undangan di bawahnya. Artinya
bahwa UUD NRI Tahun 1945 juga memiliki peran
pokok sebagai pengontrol terhadap keberadaan
seluruh peraturan perundang-undangan di
bawahnya, termasuk dalam rangka mengontrol
seluruh tindakan yang dijalankan pemerintah.
Dalam kapasitasnya sebagai alat kontrol terhadap
keberadaan peraturan perundang-undangan,
setiap peraturan perundang-undangan yang
bertentangan atau menyimpang dari ketentuan
dalam UUD NRI Tahun 1945 wajib dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak
dapat diberlakukan. Demikian juga halnya
dengan tindakan-tindakan yang dijalankan
pemerintah, ketika ternyata tindakan dimaksud
tidak sejalan dengan kehendak dan ketentuan
dalam UUD NRI Tahun 1945, maka tindakan
demikian wajib dinyatakan sebagai tindakan
inkonstitusional.
B.3.Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam
Hakikatnya
Sebagai
Hukum
Dasar
Tertulis
Sebagaimana
ditegaskan
sebelumnya
bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum
dasar tertulis. Sebagai hukum dasar, substansi
yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945
semestinya merupakan hal-hal pokok tentang
kehidupan
kenegaraan.
Lalu
bagaimana
sesungguhnya substansi yang terkandung dalam
UUD NRI Tahun 1945 (setelah perubahan)?28

24 Janpatar Simamora, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum FH UGM
Yogyakarta, Volume 25 Nomor 3, Oktober 2013, hlm. 389.
25 Menurut Maria Farida Indrati S, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan
dengan alasan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua kelompok norma hukum, yaitu Pembukaan UUD 1945 merupakan
staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara, sedangkan Batang Tubuh atau pasal-pasal UUD 1945 merupakan
staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan
negara untuk menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum. Maria Farida Indrati.S, 2007.
Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 99-100.
26 Jimly Asshiddiqie, 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme..., op.cit., hlm. 31.
27 Melalui pola pengaturan yang demikian, maka kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis akan lebih terjamin
dan dapat dipertahankan secara konsisten.
28 Istilah amandemen atau perubahan UUD mengandung pengertian, pertama, menambah atau mengurangi redaksi dan/atau isi UUD
menjadi lain dari semula; kedua, mengubah redaksi dan/atau isi UUD sebagian atau seluruhnya; ketiga, memperbarui UUD dengan
cara merinci dan menyusun ketentuannya menjadi lebih jelas, tegas dan sistematis; keempat, pembaruan sendi-sendi bernegara, seperti
dasar bernegara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Lihat dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi...,
op.cit., hlm. 96.
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Apakah substansi yang ada dapat menunjukkan
serta menguatkan derajat dan keberadaan UUD
NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis
atau substansi itu sendiri justru mengaburkan
kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai
hukum dasar?. Dengan demikian, apakah
substansi yang terkandung dalam UUD NRI
Tahun 1945 telah sejalan dengan kriteria pokok
yang menunjukkan hakikat UUD NRI Tahun
1945 sebagai hukum dasar tertulis?.
Dilihat dari segi substansi materi secara
keseluruhan, perubahan UUD 1945 dapat
dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu pertama,
penghapusan
atau
pencabutan
beberapa
ketentuan, kedua, menambah ketentuan atau
lembaga baru dan ketiga, modifikasi terhadap
ketentuan atau lembaga lama.29 Jika dikaji
dari berbagai ketentuan yang ada di dalamnya,
khususnya setelah amandemen, substansi yang
terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 saat
ini justru berpotensi mengaburkan makna UUD
NRI Tahun 1945 dalam hakikatnya sebagai
hukum dasar tertulis.
Melalui perubahan pertama, kedua, ketiga,
keempat UUD NRI Tahun 1945, telah dilakukan
136 perubahan dan tambahan terhadap
ketentuan Undang-Undang Dasar. Perubahan
dan tambahan dimaksud meliputi 38 pasal, 93
ayat dan 5 bab. Selain itu, melalui perubahan
UUD 1945 juga dimasukkan 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Khusus mengenai perubahan dalam Aturan
Peralihan, dapat dijelaskan bahwa Pasal I
sebelum perubahan menjadi ditiadakan, Pasal
II sebelum perubahan dijadikan sebagai Pasal I
dan II dan Pasal III serta IV sebelum perubahan
ditiadakan dan ditambah dengan Pasal III.30
Terdapat
sejumlah
ketentuan
yang
terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang
menunjukkan bahwa substansinya rentan
mengaburkan makna dan hakikat UUD NRI
Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Salah
satu yang paling menonjol adalah pengaturan
tentang hak asasi manusia. Ketentuan ini
diatur dalam BAB XA yang terdiri dari 10
Pasal, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal
28J. Model pengaturan yang demikian cukup
menunjukkan bagaimana detailnya UUD NRI
Tahun 1945 mengatur masalah hak asasi
manusia. Hal semacam ini sesungguhnya tidak
lazim ditemukan dalam Undang-Undang Dasar
yang seyogianya hanya memuat aturan-aturan

dasar.31 Perumusan norma tersebut dapat dikaji
ulang dengan mengikuti pola pengaturan yang
terdapat dalam naskah asli UUD 1945.
Selain berpotensi mengaburkan makna
dan hakikat UUD NRI Tahun 1945 sebagai
hukum dasar tertulis, pola pengaturan secara
detail tersebut juga menimbulkan problem lain
terkait dengan pengaturannya dalam peraturan
perundang-undangan terkait. Sudah hampir
dapat dipastikan bahwa manakala substansi
UUD NRI Tahun 1945 sudah mengatur secara
detail tentang suatu materi tertentu, maka
peraturan turunannya kemungkinan hanya
akan menyalin dan mengadopsi ulang apa yang
sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
Kondisi inilah yang kemudian membuat
UUD NRI Tahun 1945 menjadi kehilangan
sifat dasarnya, sebab substansinya tidak lagi
hanya memuat aturan-aturan atau ketentuanketentuan hukum yang sifatnya konstitusional.
Hal tersebut jelas dapat mengurangi derajat serta
wibawa maupun kedudukan UUD NRI Tahun
1945 sebagai hukum dasar tertulis.32 Selain
itu, perubahan-perubahan yang dilakukan
terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga terlalu luas
dalam memberikan kewenangan kepada badan
pembentuk undang-undang dalam rangka
membentuk undang-undang organik guna
melaksanakan lebih lanjut sejumlah aturanaturan atau ketentuan hukum dalam bentuk
pasal-pasal atau ayat-ayat dalam UUD NRI
Tahun 1945.33
Bila dikaji lebih lanjut, setidaknya terdapat
39 undang-undang organik yang harus dibentuk
atas dasar “perintah” dari UUD NRI Tahun
1945. Di antara undang-undang dimaksud,
ada beberapa undang-undang yang mengatur
materi yang sangat prinsipil atau pokok
maupun mendasar, misalnya adalah undangundang tentang pemilihan umum, undangundang tentang sistem pendidikan nasional
dan
sejumlah
undang-undang
lainnya.34
Selain itu, ditemukan juga adanya pasal-pasal
atau ayat-ayat yang mengandung sejumlah
permasalahan seperti adanya tumpang tindih,
bahasa atau istilah-istilah yang tidak terpilih
yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa
betapa perancang perubahan UUD NRI Tahun
1945 kurang menguasai pengetahuan tentang
hukum
atau
ilmu
perundang-undangan
maupun teknik-teknik pembentukan peraturan
perundang-undangan serta legal drafting.35

29 Taufiqurrohman Syahuri, 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai..., op.cit., hlm. 41.
30 H. Soehino, 2004. Hukum Tata Negara: Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hlm. 36.
31 Dalam konstitusi Laos misalnya, hak asasi manusia diatur secara singkat walaupun terdiri dari beberapa pasal. Hal tersebut diatur
dalam Chapter IV Fundamental Rights and Obligation of Citizens Laos’s Constitution of 1991 with Amandments Through 2003.
32 H. Soehino, 2004. Ibid., hlm. 34.
33 Ibid.,
34 Ibid., hlm. 34-35.
35 Ibid., hlm. 36.
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Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa
ternyata perubahan demi perubahan dimaksud
tidak dilatarbelakangi oleh hal-hal yang bersifat
konstitusional. Yang lebih menonjol kemudian
adalah hal-hal yang lebih mengarah pada faktor
kepentingan, baik kepentingan perorangan
maupun kelompok atau golongan tertentu.36
Pola pengaturan yang demikian juga akan
semakin membuka ruang bagi lahirnya kondisi
dimana kemungkinan akan semakin banyak
undang-undang yang justru bertentangan
dengan UUD. Hal ini jelas akan sangat sulit
untuk dielakkan. Semakin detail suatu aturan
dasar yang akan dijadikan acuan, maka akan
semakin besar pula potensi pelanggaran norma
yang akan timbul dalam hal pembentukan
peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Barangkali, hal ini pula yang menjadi salah satu
penyumbang persoalan terhadap maraknya
undang-undang yang bertentangan dengan UUD
atau setidaknya maraknya undang-undang
yang kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi
karena dianggap bertentangan dengan UndangUndang Dasar.
Substansi UUD NRI Tahun 1945 yang terlalu
detail dalam melakukan pengaturan materi jelas
kurang tepat diatur secara rinci dalam UUD NRI
Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Oleh
sebab itu, maka kiranya menjadi patut untuk
dipertimbangkan untuk melakukan penataan
kembali terhadap sejumlah ketentuan dalam
UUD NRI Tahun 1945. Penataan dimaksud dapat
dilakukan melalui proses perubahan terhadap
UUD NRI Tahun 1945. Tentunya penataan
dimaksud hanya akan dapat dilakukan bila
ditemukan adanya persiapan yang matang serta
pertimbangan yang benar-benar jernih dan
tidak terkontaminasi dengan berbagai unsur
kepentingan demi mengembalikan hakikat
dan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai
hukum dasar tertulis yang memuat aturanaturan pokok, dasar dan prinsipil tentang
kehidupan berbangsa dan bernegara.
C.

Penutup

Proses perubahan yang dilakukan terhadap
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis
bagi Indonesia patut dimaknai sebagai upaya
penyempurnaan aturan dasar kehidupan
kenegaraan di tanah air. Namun bila kemudian
dikaji dari substansi yang terkandung dalam
UUD NRI Tahun 1945, model pengaturan yang
dilakukan justru berpotensi menghilangkan
atau setidaknya mengurangi hakikat UUD NRI
Tahun 1945 itu sendiri sebagai hukum dasar
tertulis. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum
dasar tertulis pada hakikatnya hanya memuat

36 Ibid.,
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aturan dasar. Adapun aturan rincinya lazimnya
diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan
perundang-undangan di bawahnya.
Mengingat subtansi yang terkandung dalam
UUD NRI Tahun 1945 tergolong rinci dan hampir
tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah
dokumen tertulis yang mengatur hal-hal pokok
dan sangat mendasar mengenai kehidupan
berbangsa dan bernegara, kiranya sejumlah
ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu
dikaji ulang menuju model pengaturan yang lebih
mencerminkan hakikat pokoknya. Pengkajian
dimaksud idealnya dilakukan dengan persiapan
matang serta penuh pertimbangan dan tidak
terkontaminasi dengan ragam kepentingan
yang melingkupinya. Dengan demikian, maka
substansi UUD NRI Tahun 1945 akan dapat
mengembalikan
hakikat
Undang-Undang
Dasar itu sendiri sebagai hukum dasar tertulis,
hukum yang memuat dasar-dasar kehidupan
bernegara.
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Abstrak
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir dengan segenap ekspektasi
bukan hanya bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dari potensi kesewenangan dan
maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, tetapi ekspektasi tinggi juga muncul dari aparatur
pemerintahan akan kebutuhan adanya kewenangan dan kepastian hukum yang jelas sehingga dapat menjadi
pedoman bagi aparatur pemerintah dan memberikan keleluasaan di dalam bertindak menjalankan tugasnya
melayani masyarakat. Perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana
dianut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain seputar
pergeseran paradigma kedudukan penyelenggara pemerintahan dari budaya penguasa (power culture) menjadi
budaya pelayan masyarakat (services delivery culture), penyalahgunaan wewenang dan perluasan ketentuan
tentang diskresi.
Kata kunci: administrasi pemerintahan, aparatur pemerintah, maladministrasi

Abstract
Law Number 30 of 2014 on Government Administration was enacted with all the expectations not only for the
people who need legal protection from potential abuses and maladministration committed by government officials,
but also high expectations emerge from government apparatus on the needs of the authority and the legal certainty
so that it can be guidelines for government officials and provide flexibility in performing duties to serve the
community. A paradigm shift of Government Administrator as adopted by Act Number 30 of 2014 on Government
Administration, among others, on the subject of the paradigm shift in the position of the government administration
from the power culture to the community service culture, abuse of authority and the expansion of the provisions
on discretion.
Keywords : government administration , government apparatus , maladministration

A.

Pendahuluan

Era reformasi dengan bangkitnya demokrasi
di Indonesia semestinya menjadi momentum
perlawanan terhadap budaya korupsi, kolusi
dan nepotisme yang sudah mengakar kuat di
era Orde Baru. Namun demokratisasi yang
bergulir sebagai agenda reformasi justru
masih menampakan situasi yang paradoks.
Korupsi bukannya kian teralienasi dari
budaya penyelenggaraan pemerintahan tetapi
justru sebaliknya kian banyak penyelenggara
pemerintahan yang menjadi pesakitan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Maraknya
pejabat publik yang tersandung kasus korupsi
dalam lima tahun terakhir di samping menjadi
keprihatinan bangsa, juga merupakan fenomena
yang justru kontra produktif. Sebagai seorang
pejabat publik dengan kapasitas intelektual
dan pengabdian yang sejatinya diharapkan

terlibat di dalam upaya membangun bangsa
dan negara, justru menjadi ironi manakala
menjadi pesakitan KPK yang mendekam dibalik
jeruji. Selain itu penahanan terhadap seorang
pejabat publik sebagai personifikasi negara
tentu akan berdampak pada terhambatnya roda
pemerintahan di dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat (public services).
Sepanjang tahun 2014, dari sekian
banyaknya nama yang ditetapkan sebagai
tersangka oleh KPK,
kebanyakan dari
mereka adalah pejabat publik yang sekaligus
merupakan politisi dari partai-partai besar.
Sebagian dari mereka, ada yang merupakan
seorang bupati, walikota, atau gubernur.
Bahkan pembantu presiden sekelas menteri pun
tidak luput dari jeratan hukum tindak pidana
korupsi. Di antara pejabat publik yang pernah
terseret dalam pusaran kasus korupsi antara
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lain kasus Hambalang yang telah menyeret
Menteri Pemuda dan Olahraga, Kasus dana haji
menyeret Menteri Agama, Kasus pengadaan di
kementerian ESDM juga akhirnya menyeret
Menteri ESDM. Bahkan pada tahun 2013 sempat
pula diberitakan harian Tempo sebanyak 290
kepala daerah yang sudah berstatus tersangka,
terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus
dan sebanyak 251 orang kepala daerah atau
sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi.1
Tidak sedikit kasus kepala daerah yang
menjadi pesakitan KPK karena kebijakan yang
dikeluarkannya, sehingga kerap menimbulkan
ketakutan bagi pejabat publik di dalam
mengambil sebuah keputusan. Di satu sisi
pejabat publik merupakan representasi negara
yang setiap keputusannya menjadi bagian dari
produk hukum, namun di sisi lain tidak adanya
standarisasi administrasi dalam tindakan atau
aktivitas pemerintahan kerap membuatnya
terjebak pada wilayah kebijakan abu-abu yang
berpotensi pada krimininalisasi. Fenomena
dan fakta tersebut menjadi salah satu alasan
diperlukannya sebuah payung hukum (umbrella
act) atau hukum materil bagi penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang di dalamnya
mengatur hubungan hukum antara instansi
pemerintah dan
individu atau masyarakat
dalam wilayah hukum administrasi negara yang
kemudian dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan
diharapkan menjadi salah satu manual book
of governance activity untuk menghindari
terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian
kewenangan pejabat publik. Kebijakan ini selain
menjadi angin segar bagi pejabat penyelenggara
pemerintahan,
juga
terdapat
beberapa
perubahan signifikan, bahkan pergeseran
paradigma dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan. Undang-undang ini menetapkan
batasan dan aturan main yang berisi kewajiban
dan hak kedua belah pihak tersebut. Lahirnya
undang-undang ini secara mendasar bertujuan
untuk melindungi individu dan masyarakat dari
praktek maladministrasi dan penyalahgunaan
kekuasaan oleh aparat birokrasi dalam

usahanya untuk memperoleh hak Administrasi
Pemerintahan.2
B.

Pembahasan

B.1.Pejabat Publik; Dari Power Culture Menuju
Service Delivery Culture
Salah satu konsep ide yang mendasari
pentingnya bernegara tidaklah terlepas dari
mata rantai proses pemenuhan kebutuhan dasar
hidup manusia itu sendiri. Sebagai mahluk sosial
manusia tidak akan pernah mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan
orang lain. Atas dasar pemenuhan kebutuhan
manusia tersebut, manusia memerlukan adanya
kerjasa sama dan interaksi dengan kelompok
lainnya.
Kebutuhan
untuk
bekerjasama,
menyelesaikan konflik dan interaksi antar
sesama warga masyarakat inilah yang disebut
Malinowski
sebagai
kebutuhan
sekunder
manusia. Timbulnya kebutuhan dasar dan
sekunder tersebut mendorong terbentuknya pula
institusi sosial yang dapat memberi pedoman
melakukan
kontrol
dan
mempersatukan
(intergrasi) anggota masyarakat.3 Menurut J.J.
Rousseau, institusi-institusi tersebut kemudian
dibentuk
berdasarkan
konsensus
atau
perjanjian di antara mereka yang disebut dengan
istilah social contract. Kesepakatan tersebut
diartikan sebagai sebuah kesepakatan untuk
menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan
dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu
kekuasaan bersama yang dinamakan negara.4
Berangkat dari konsep ide dasar bernegara
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
negara lahir karena memang tidak terlepas
dari rangkaian kebutuhan manusia. Secara
teoritis menurut John Stewart dan Michael
Clarke, sedikitnya ada tiga fungsi utama yang
harus dijalankan oleh pemerintah atas nama
negara antara lain fungsi pelayan masyarakat
(public service function), fungsi pembangunan
(development function) dan fungsi perlindungan
(protection function).5 Pemberian pelayanan publik
oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi
aparat negara sebagai pelayan masyarakat.
Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah
dalam pelayanan umum (public services) sangat

1 http://www.tempo.co/read/news/2013/02/09/063460207.html, (diakses tanggal 26/04/2015 pukul 23.00 WIB).
2 Irvan Mawardi, KTUN “Fiktif Positif” dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah; Menyambut kehadiran UU No 30 tahun 2014 tentang
Adminstrasi Pemerintahan, hlm. 2. Makalah diunduh di http://ptun-samarinda.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id
=1338:ktun-fiktif-positif-dan-akuntabilitas-administrasi-pemerintah&catid=80:artike&Itemid=275 (diakses pada tanggal 29 April 2015
Pukul 06.44 WIB.
3 Malinowski sebagaimana dikutip Judistira K. Garna, Ilmu-ilmu Sosial; Dasar, Konsep, Posisi. Bandung: Program Pascasarjana Unpad,
1996), hlm. 55.
4 J.J Rousseau sebagaimana dikutip Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta : Penerbit Gaya Media Pratama,
2000. hlm. 71.
5 John Stewart dan Michael Clarke sebagaimana dikutip Octaviyanto Wahyu Pratama, “Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara” ejournal Imu Pemerintahan
2013, 1(3), ISSN 2238-3615, hlm.1111.
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strategis di dalam menentukan sejauh mana
pemerintah mampu memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan
demikian akan menentukan sejauhmana negara
telah menjalankan perannya dengan baik sesuai
dengan tujuan pendiriannya.6
Konsep yang berkembang selama ini
mendudukan aparatur negara sebagai pejabat
birokrasi yang lebih menampakan dirinya sebagai
seorang penguasa atau kelompok elit sehingga
mengesankan adanya jarak antara pejabat publik
dan rakyat sebagai pihak yang diurusnya. Hal ini
yang menjadi alasan kuat perlunya melakukan
transformasi kepemimpinan birokrasi di tengah
maraknya gejala pejabat birokrasi yang bersikap
elitis yang dianggap lebih senang dilayani
daripada melayani masyarakat, akibatnya
muncul persoalan-persoalan birokrasi yang
berbelit-belit. Permohonan izin yang seharusnya
diproses secara cepat ternyata direspon oleh
pelayanan yang lambat dan tidak transparan.
Bahkan sering ada adagium yang seolah berlaku
dan pahami berlaku dalam kultur birokrasi
selama ini: kalau bisa diperlambat buat apa
dipercepat.7
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan lahir dalam
rangka merubah peradigma kedudukan pejabat
publik yang selama ini berkembang di tengah
masyarakat. Kebijakan ini tampaknya ingin
menempatkan pejabat publik tidak lebih sebagai
aparatur pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan masyarakat. Pergeseran paradigma
yang dimaksud adalah dari yang semula lebih
menunjukan power culture (budaya penguasa),
kini menjadi service delivery culture (budaya
penyedia layanan). Upaya tersebut tidak lain
dalam rangka mendorong lahirnya sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang melayani
masyarakat secara efisien, transparan dan
akuntabel.
Terdapat
beberapa
kebijakan
yang
mendahului lahirnya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kebijakan tersebut lahir dalam konteks sebagai
upaya mendorong lahirnya relasi pemerintah dan
masyarakat yang berkeadaban yang terwujud
dalam pelayanan pemerintah yang semakin baik
kepada masyarakat yakni pelayanan pemerintah
yang semakin transparan, efektif dan akuntabel.
Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan
Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta
Undang-Undang Momor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman.
Sederet
kebijakan
tersebut

diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance)
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat.
B.2.Perubahan dari Fiktif Negatif ke Fiktif
Positif
Salah satu prasyarat terwujudnya (good
governance tentu tidak terlepas dari adanya
peran aparatur birokrasi sebagai pelayan
publik yang profesional dan akuntabel dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Lahirnya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin
menempatkan pejabat publik yang lebih
berorientasi pada pelayanan masayarakat.
Peraradigma baru tersebut dapat dilihat dengan
adanya konsekuensi manakala terjadi sikap
pengabaian pelayanan publik yang dilakukan
oleh pejabat publik, yakni dari yang semula
fiktif negatif menjadi fiktif positif. Fiktif negatif
sebagaimana dianut rezim Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang kemudian dirubah menjadi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan
bahwa apabila badan atau pejabat tata usaha
negara bersikap diam atau tidak menjawab
permohonan masyarakat (individu atau badan
hukum perdata) dalam jangka waktu empat
bulan sejak diterimanya permohonan, maka
badan atau pejabat tata usaha negara tersebut
dianggap telah mengeluarkan Surat Keputusan
Penolakan atas permohonan tersebut. Hal
tersebut dapat dilihat sebagaimana bunyi pasal
Pasal 3 undang-undang tersebut:8
1.

Apabila badan atau pejabat tata usaha
negara tidak mengeluarkan keputusan,
sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,
maka hal tersebut disamakan dengan
keputusan tata usaha negara.

2.

Jika suatu badan atau pejabat tata usaha
negara tidak mengeluarkan keputusan
yang dimohon, sedangkan jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan
dimaksud
telah
lewat, maka badan atau pejabat tata usaha
negara tersebut dianggap telah menolak
mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

3.

Dalam hal peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan tidak menentukan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu
empat bulan sejak diterimanya permohonan,
badan atau pejabat tata usaha negara yang
bersangkutan dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan.

6 Octaviyanto Wahyu Pratama, Op. Cit, hlm. 1111.
7 Irvan Mawardi, KTUN “Fiktif Positif” dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah; Menyambut kehadiran UU No 30 tahun 2014 tentang
Adminstrasi Pemerintahan, hlm. 1.
8 Lihat Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
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Sementara di dalam Penjelasan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : Ayat
(1) Cukup jelas. Ayat (2) Badan atau pejabat
tata usaha negara yang menerima permohonan
dianggap telah mengeluarkan keputusan yang
berisi penolakan permohonan tersebut apabila
tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat
dan badan atau pejabat tata usaha negara itu
bersikap diam, tidak melayani permohonan yang
telah diterimanya. Ayat (3) Cukup jelas
Berdasarkan Pasal 3 tersebut dapat dipahami
bahwa sikap diam pejabat tata usaha negara atas
permohonan individu, atau badan hukum perdata
dianggap disamakan dengan sebuah keputusan
Tata Usaha Negara yang nyata tertulis. Atas
dasar karena keputusan tersebut tidak berwujud
maka keputusan tersebut disebut fiktif. Negatif
menunjukkan bahwa keputusan TUN tersebut
dianggap berisi penolakan terhadap permohonan
yang telah diajukan oleh Individu atau badan
hukum perdata kepada badan atau pejabat TUN.
Terhadap Surat Keputusan Penolakan (fiktif
negarif) tersebut maka warga/pemohon berhak
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara. Kesempatan tersebut diberikan dalam
rentang waktu 90 hari9 sejak berakhirnya jangka
waktu 4 (empat) bulan.10
Jika dilihat dari segi waktu, Undang Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara memberi tenggang waktu selama
90 hari sejak (lewatnya jangka waktu di dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur
kewajiban badan atau pejabat TUN untuk
memberikan jawaban atas suatu permohonan)
bagi warga negara untuk menggugat substansi
penolakan tersebut melalui Pengadilan Tata
Usaha Negara. Sehingga Total waktu yang
diperlukan bagi warga selaku pemohon KTUN
dalam konteks pasal 3 UU Peratun (sampai
adanya putusan PTUN tingkat I) adalah 390
hari. Dengan catatan, pemohon KTUN memiliki
waktu 210 hari melewati tahapan memohon
KTUN sebelum masuk sengketa di PTUN.11
Menurut Irvan Mawardi, durasi waktu
yang lama terhadap penyelesaian sengketa
fiktif negatif sebagaimana diatur dalam UU
Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki
semangat yang sama dengan filosofi kehadiran
pasal fiktif negatif. Filosofi kehadiran Pasal
fiktif negatif sebenarnya cukup sederhana
yakni agar Pengadilan memberikan kepastian
hukum terhadap sikap Pajabat Administrasi
yang menolak melayani sebuah permohonan

masyarakat. Administrasi Pemerintah harus
bersifat cepat, akuntabel, transparan dalam
melayani warga masyarakat. Keputusan yang
fiktif (tidak ada) dan Negatif (menolak) adalah
cerminan pelayanan administrasi yang tidak
akuntabel. Oleh karena itu perlu pendekatan
hukum agar pelayanan administrasi bergerak
secara cepat dan akuntabel. Namun dengan
proses hukum yang berjalan lama dan panjang
maka tujuan agar pelayanan administrasi
berjalan secara cepat dan akuntabel tidak
terwujud. Di sinilah salah satu kelemahan
Pasal fiktif negatif versi Undang Undang Nomor
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.12
Berbeda dengan fiktif negatif yang dianut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, rezim
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menganut prinsip
sebaliknya, yakni fiktif positif. Pasal 53 ayat 1
s/d 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
menegaskan bahwa apabila badan atau pejabat
tata usaha negara menerima permohonan
dari masyarakat (individu atau badan hukum
perdata) dan dalam jangka waktu 10 hari kerja
permohonan yang diajukan tersebut tidak
mendapat jawaban dari badan atau pejabat
tata usaha negara tersebut, maka permohonan
tersebut justru dinyatakan dikabulkan yang
kemudian dapat diajukan permohonan putusan
oleh Pengadilan. Dalam tempo paling lama
21 hari kerja pengadilan wajib memutuskan
permohonan tersebut dan pasca dikeluarkan
putusan, badan atau pejabat pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan untuk melaksanakan
putusan pengadilan.13
1.

2.

3.

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/
atau Tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan batas waktu
kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.
Apabila dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/

9 Lihat Pasal 55 Unadang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
10 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
11 Irvan Mawardi, KTUN “Fiktif Positif” dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah; Menyambut kehadiran UU No 30 tahun 2014 tentang
Adminstrasi Pemerintahan, hlm. 7.
12 Irvan Mawardi, KTUN “Fiktif Positif” dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah; Menyambut kehadiran UU No 30 tahun 2014 tentang
Adminstrasi Pemerintahan, hlm. 8.
13 Lihat Pasal 53 ayat 1 sd 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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4.

5.

6.

atau Tindakan, maka permohonan tersebut
dianggap dikabulkan secara hukum.
Pemohon mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk memperoleh putusan
penerimaan
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pengadilan wajib memutuskan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan diajukan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
wajib
menetapkan
Keputusan
untuk
melaksanakan
putusan
Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan
Pengadilan ditetapkan.

Dengan konstruksi tersebut, maka legal
isu pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan
adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara
wajib menetapkan keputusan atau melakukan
tindakan sesuai dengan hukum perundangundangan dan apabila tidak menetapkan atau
membuat keputusan atau tindakan (fiktif), maka
permohonan terhadap keharusan membuat
Keputusan tersebut dianggap dikabulkan secara
hukum (positif). Sehingga fokus pengujian
pasal 53 ini adalah hal-hal yang terkait dengan
dikabulkannya permohonan pemohon. Hal ini
dapat terlihat dari bunyi ayat selanjutnya yakni
ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014.14
Selain pergeseran paradigma dari fiktif
negatif menjadi fikitif positif, terdapat pula
ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 terkait penyelesaian sengketa
administrasi,
dimana
undang-undang
ini
mensyaratkan adanya upaya administrasi
sebelum diselesaikan secara litigasi di Pengadilan.
Prinsip upaya administratif menurut undangundang ini adalah musyawarah, kekeluargaan,
persuasif dan perdamaian. Model penyelesaian
sengketa dengan prinsip tersebut memang
merupakan karakteristik ke-Indonesiaan yang
patut dikedepankan. SF. Marbun misalnya
menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa
antara pemerintah dengan rakyat, prinsip
utama yang perlu dikedepankan adalah prinsip
penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah
melalui wadah atau sarana upaya administratif,
sedangkan penyelesaian melalui peradilan
administrasi dijadikan sebagai sarana terakhir.15
Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
disebutkan:16

1.

2.

3.

4.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
berwenang
menyelesaikan
keberatan
atas Keputusan dan/atau Tindakan yang
ditetapkan
dan/atau
dilakukan
yang
diajukan oleh Warga Masyarakat.
Dalam hal Warga Masyarakat tidak
menerima atas penyelesaian keberatan oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga
Masyarakat dapat mengajukan banding
kepada Atasan Pejabat.
Dalam hal Warga Masyarakat tidak
menerima atas penyelesaian banding oleh
Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Penyelesaian
Upaya
Administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak
sahnya Keputusan dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan
administratif.

B.3.Payung Hukum Tindakan Administrasi
Pejabat TUN
Sebagaimana disebutkan di atas, problem
yang selama ini menjadi momok bagi pejabat
publik adalah adanya kekhawatiran dalam
membuat sebuah keputusan dalam menjalankan
tugas
penyelenggaraan
pemerintahan.
Kekhawatiran ini menjadi lumrah karena
banyaknya pejabat negara sebagai aparatur
pemerintahan yang terjebak pada tidak adanya
kejelasan kewenangan terutama pada saat
dihadapkan pada wewewenang untuk membuat
keputusan-keputusan administrasi yang rawan
dan masih abu-abu. Situasi ini bukan saja akan
berdampak pada permasalahan hukum dan
administrasi, pada level yang lebih jauh akan
berdampak pada stagnasi pelayanan publik dan
penyelanggaraan pemerintahan itu sendiri.
Dalam konteks negara hukum modern,
disebabkan
karena
ikut
campurnya
pemerintahan
(staatsbemoiennis)
dalam
segala lapangan kehidupan masyarakat maka
lapangan administrasi negara menjadi sangat
luas, sehingga tugas administrasi negara kian
bertambah karena harus melayani kebutuhan
masyarakat yang tak terhingga banyaknya dan
beraneka ragam coraknya.17 Indonesia sebagai
negara yang menganut paham konsep negara
kesejahteraan (welfare state), tentu menuntut
peran pemerintah untuk senantiasa tampil
aktif dan ikut campur dalam berbagai aspek
lapangan kehidupan masyarakat. Menurut

14 Irvan Mawardi, KTUN “Fiktif Positif” dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah; Menyambut kehadiran UU No 30 tahun 2014 tentang
Adminstrasi Pemerintahan, hlm.13.
15 S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003) hlm. 59.
16 Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
17 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1979), hlm. 28.
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Lemaire, tugas administrasi negara dalam
konteks welfare state adalah menyelenggarakan
kesejahteraan umum.18 Keterlibatan pemerintah
dalam ranah kehidupan individu dengan tujuan
untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum
membuat pemerintah tidak boleh bersifat pasif
sebagai penjaga ketertiban dan keamanan
saja. Untuk menyelenggarakan kepentingan
dan kemakmuran rakyat, pemerintah harus
aktif dalam mengatur, mengurus dan malayani
masyarakat.19 Konsekuensi dari situasi dan
kondisi seperti ini menuntut pula prosses
penyelenggaraan administrasi yang cepat namun
tetap mengedepankan prinsip transparansi dan
akuntabilitas.
Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai
aparatur pemerintahan, seorang pejabat publik
harus senantiasa mendasarkan tindakan dan
keputusannya pada asas legalitas yang menjadi
pedoman dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahannya. Asas legalitas/keabsahan
(legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur)
dalam kajian hukum administrasi mencakup
tiga aspek yaitu: wewenang, prosedur dan
substansi.20 Asas ini menegaskan bahwa setiap
tindakan
pemerintah
harus
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
Peraturan
perundang-undangan
merupakan
sumber
wewenang bagi setiap tindakan pemerintah.
Dasar untuk melakukan perbuatan hukum
publik
bagi
pemerintah
adalah
adanya
kewenangan
(bevoegdheids).
Kewenangan
yang lahir dan bersumber pada peraturan
perundang-undangan
tersebut
menjadi
justifikasi pemerintah untuk melakukan sebuah
tindakan hukum. Oleh karena itu, pemberian
wewenang tersebut harus dinyatakan secara
tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Supandi, wewenang, prosedur maupun
substansi
harus
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan (asas legalitas), karena
pada peraturan perundang-undangan tersebut
sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang
kepada
pejabat
administrasi,
bagaimana
prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta
menyangkut tentang substansinya.21
Seiring dengan perkembangan dinamika
kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat,
terkadang membuat aparatur pemerintah
dihadapkan pada kebuntuan landasan, sehingga
asas legalitas yang bersifat kaku dan terlampau
mengikat pemerintah seringkali menimbulkan

kesulitan bagi pemerintah dalam mengantisipasi
dan mengatasi perkembangan baru yang belum
diatur oleh undang-undang. Kendati pemerintah
telah dilengkapi kewenangan-kewenangan baik
yang bersifat atributif maupun yang bersifat
delegatif, namun bukan berarti tidak pernah
dihadapkan pada keadaan-keadaan tertentu
yang mendesak dan kerap membuat Pajabat/
Badan administrasi pemerintahan tidak dapat
menggunakan
kewenangannya
khususnya
kewenangan yang bersifat terikat (gebonden
bevoegheid),
dalam
melakukan
tindakan
hukum dan tindakan faktual secara normal.22
Wilayah administrasi yang abu-abu seperti ini
yang terkadang bisa saja menjabak aparatur
pemerintah pada persoalan yang dianggap
sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang,
yakni pejabat dianggap telah menggunakan
wewenangnya
untuk
tujuan
lain
yang
menyimpang dari tujuan yang telah diberikan
kepada wewenang itu.
B.4. Penyalahgunaan Wewenang
Penyalahgunaan wewenang (detournement de
pouvoir) merupakan konsep hukum administrasi
negara yang memang banyak menimbulkan
salah paham dalam memaknainya. Dalam
praktiknya detournement de pouvoir seringkali
dicampuradukkan dengan perbuatan sewenangwenang (willekeur/abus de droit), penyalahgunaan
sarana dan kesempatan, melawan hukum
(wederrechtelijkheid, onrechmatige daad), atau
bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan
yang melanggar aturan atau kebijakan apapun
dan di bidang apapun. Penggunakan konsep yang
luas dan bebas ini pada akhirnya akan mudah
menjadi senjata penyalahgunaan wewenang
yang lain dan justru kebebasan bertindak
pemerintah dalam menghadapi situasi konkret
(freies ermessen) tiada artinya.23
Menurut
Supandi,
penyalahgunaan
wewenang dapat terjadi baik pada jenis
wewenang terikat maupun pada jenis wewenang
bebas (diskresi). Indikator atau tolok ukur
penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang
terikat adalah asas legalitas (tujuan yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan), sedangkan pada jenis wewenang
bebas (diskresi) mempergunakan parameter
asas-asas umum pemerintahan yang baik,
karena asas “wetmatigheid” tidaklah memadai.
Di dalam praktek peradilan sering dipertukarkan

18 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 40.
19 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta: Penebrit
Erlangga, 2010), hlm. 65.
20 Philipus M. Hadjon. dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 130.
21 Supandi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan
Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana), Makalah tidak diterbitkan, hlm. 7.
22 Arfan Faiz Muhlizi, Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi, Jurnal Rechts Vinding, ISSN 2089-9009, Volume 1
Nomor 1 April 2012, hlm. 97.
23 Supandi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan
Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana), Makalah tidak diterbitkan, hlm. 7.
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/dicampuradukan
antara
penyalahgunaan
wewenang dan cacat prosedur yang seolaholah cacat prosedur itu in heren dengan
penyalahgunaan wewenang.24 Setidaknya ada
beberapa karakter atau ciri untuk menyebut
bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang
antara lain:pertama, menyimpang dari tujuan
atau maksud dari suatu pemberian kewenangan;
kedua, menyimpang dari tujuan atau maksud
dalam kaitannya dengan asas legalitas;
ketiga, menyimpang dari tujuan atau maksud
dalam kaitannya dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.25

30 Tahun 2014 juga menjadi payung hukum
tindakan administrasi pejabat TUN, sebagaimana
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 204
disebutkan :28

Apabila merujuk pada pada UU Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004, manakala terjadi sengketa
dalam wilayah Hukum Administrasi Negara (HAN),
maka semua aspek kewenangan, penyelesaian
sengketa, proses pengajuan gugatan, pembuktian
dan putusan pada prinsipnya diatur dengan
peraturan
perundang-undangan
tersebut.
Demikian pula di Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan, keberadaan Pasal 21 sejatinya
menjadi payung hukum bagi pejabat TUN dalam
melakukan tindakan administrasi pemerintah.
Pasal ini pada dasarnya merupakan respon
dari apa yang terjadi selama ini, dimana perihal
terjadinya dugaan penyalahgunaan wewenang
kerap langsung ditarik ke dalam domain hukum
pidana sehingga kerap membuka celah potensi
kriminilasasi bagi pembuat keputusan. Padahal
menurut L. J. A Damen, ada tidaknya unsur
penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas
spesialitas (specialiteitsbeginsel) yakni asas yang
menentukan bahwa wewenang itu diberikan
kepada organ pemerintahan dengan tujuan
tertentu.26 Oleh karena itu manakala pejabat
publik melakukan tindakan yang menyimpang
dari tujuan diberikannya wewenang ini maka
dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan
wewenang dan menjadi kompetensi absolut
Peradilan Tata Usaha negara.

3.

Di samping untuk memberikan perlindungan
bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan
dan praktik mal-administrasi yang dilakukan
pejabat TUN27, lahirnya Undang-Undang Nomor

1.

2.

4.

5.

Pengadilan
berwenang
menerima,
memeriksa, dan memutuskan ada atau
tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang
yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada
unsur penyalahgunaan Wewenang dalam
Keputusan dan/atau Tindakan.
Pengadilan wajib memutus permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja
sejak permohonan diajukan. Terhadap
putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib
memutus permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja sejak permohonan
banding diajukan.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final dan mengikat.

Pasal tersebut menjadi payung tindakan
hukum pejabat TUN karena memang menjadi
landasan hukum untuk mengenali apakah
sebuah keputusan dan atau tindakan terdapat
kesalahan administrasi atau penyalahgunaan
wewenang yang berujung pada tindak pidana.
Hal ini untuk menghindari kriminalisasi
terhadap pembuat keputusan yang tidak saja
berujung
pada
stagnasi
penyelenggaraan
pemerintahan tetapi juga melemahkan mereka
untuk melakukan sebuah inovasi. Keberadaan
Pasal 21 sebagai prinsip kewenangan PTUN di
atas memberikan perlindungan Badan/Pajabar
TUN di dalam membuat sebuah keputusan. Hal
ini tentu sesuai dengan asas Pre sumptio Iustae
Causa atau asas praduga rechmatig (vermoeden
van rechtmatigheid praesumptio iustae causa),
dimana dalam asas ini mengandung makna
bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus

24 Supandi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan
Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana), Makalah tidak diterbitkan, hlm. 7.
25 Supandi, Op. Cit, hlm. 17.
26 Sjachran Basah. Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia. (Bandung: Alumni, 1985) hlm. 54
27 Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilandasi oleh spirit untuk menciptakan tertib
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Seperti dijelaskan dalam penjelasan umum kebijakan tersebut bahwa penggunaan kekuasaan negara terhadap
warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek.
Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan
kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan
hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu,
sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang. Lihat Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
28 Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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dianggap rechmatig29 (dianggap sah) sampai ada
pembatalannya.30 Dengan arti lain keputusan
pejabat (benar atau salah) oleh publik harus
dianggap benar dan segera dilaksanakan,
kecuali Pengadilan yang berwenang menyatakan
sebaliknya.
Dalam
konteks
terjadi
dugaan
penyalahgunaan wewenang, sebelum diperiksa
oleh Peradilan Umum dalam wilayah hukum
pidana, maka untuk memastikan benar atau
tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang
tersebut
merupakan
kompetensi
absolut
Peradilan Tata Usaha Negara. Pada konteks
ini dapat diartikan bahwa penegakan hukum
pidana terhadap sebuah sebuah kebijakan yang
dikeluarkan pejabat TUN merupakan upaya
terakhir setelah penerapan penegakan hukum
administrasi yang dilakukan oleh PTUN. Hal ini
sesuai dengan asas Ultimum Remedium dalam
hukum pidana, dimana keberadaan pengaturan
sanksi pidana diletakkan atau diposisikan
sebagai sanksi terakhir.31
Asas Ultimum Remedium menjadi sangat
penting terlebih manakala upaya diskresi di
dalam pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh seorang pejabat publik kerap dijadikan
senjata lawan politiknya untuk menyerang
pejabat tersebut. Adanya kemungkinan politisasi
tersebut sepertinya menjadi pertimbangan
agar penerapan hukum pidana harus benarbenar dilakukan secara hati-hati. Von Liszt
sebagaimana dikutip Muladi menyebut bahwa
terdapat situasi yang dapat digambarkan sebagai
“Rechtsguterschutz durch Rechtsguterverletzung”,
hukum pidana di satu pihak melindungi benda
hukum manusia atau korporasi, tetapi di lain
pihak justru dalam pelaksanaannya dilakukan
dengan melanggar/melukai benda hukum itu
sendiri. Sering juga dikatakan bahwa “hukum
pidana merupakan pedang yang bermata dua
atau hukum pidana bahkan telah mengiris
dagingnya sendiri”. Tidak hanya perampasan
kemerdekaan, perampasan harta benda, tetapi
juga dimungkinkan perampasan nyawa sebagai
sanksi yang sah berupa pidana mati. Atas
dasar pemikiran di atas timbul pemikiran agar
hukum pidana digunakan secara hati-hati dan
dioperasionalkan sebagai obat yang terakhir

(ultimum remedium) dan bukan sebagai obat
yang utama (primum remedium).32
B.5.Perluasan Ketentuan tentang Diskresi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan
juga
mengatur perihal perluasan ketentuan tentang
diskresi. Menurut Hotma P. Sibuea, asas
diskresi lahir sebagai akibat ketidakmampuan
asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide
negara hukum metarial untuk mewujudkan
kesejahteraan umum. Asas diskresi atau freies
ermessen dapat dipandang sebagai asas yang
bertujuan untuk mengisi kekurangan atau
melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara
hukum material dapat diwujudkan karena asas
ini memberikan keleluasaan bertindak kepada
pemerintah untuk melakukan tugas-tugasnya
tanpa terikat oleh undang-undang.33 Sementara
Indroharto menyebut wewenang diskresi sebagai
wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang
tidak mewajibkan badan atau pejabat tata
usaha negara menerapkan wewenangnya, tetapi
memberikan pilihan sekalipun hanya dalam
hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam
peraturan dasarnnya.34
Menurut Ridwan H.R ada tiga alasan
atau keadaan kondisional yang menjadikan
pemerintah dapat melakukan tindak diskresif
atau tindakan atas inisiatif sendiri: pertama,
belum ada peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang penyelesaian in concreto
terhadap suatu masalah, padahal masalah
tersebut menuntut penyelesaian yang segera.
Kedua, peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar tindakan aparat pemerintah
telah memberikan kebebasan sepenuhnya.
Ketiga, adanya delegasi perundang-undangan,
yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur
sendiri kepada pemerintah yang sebenarnya
kekuasaan ini dimiliki oleh aparat yang lebih
tinggi tingkatannya.35
Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur
perihal diskresi mulai dari Pasal 25 sampai
dengan Pasal 32. Sementara di dalam pasal 26
diatur perihal prosedur penggunaan diskresi
antara lain:36

29 Dalam hukum Administrasi negara, konsep onrechtmatigheid diartikan sebagai tindakan sah. Pemaknaan ini dapat dilihat dalam
ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara), sedangkan rechtmatigheid diartikan sebagai menurut hukum ditemukan dalam penjelasan pasal 67 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
30 Philippus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 313.
31 Yulies Masriani Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 63.
32 Muladi, Ambiguitas dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana : Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium,
Makalah diunduh di http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Maka ssar18-20Maret2013/Ambiquitas_Dalam_Penerapan_Asas_
Ultimum_Remedium-Prof.MULADI.pdf, hlm, 1-2.
33 Hotma P. Sibuea, op.cit, hlm. 69-70.
34 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm.
99-101.
35 Ridwan, H.R, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 108.
36 Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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1.

2.

3.

4.

Pejabat
yang
menggunakan
Diskresi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan
maksud, tujuan, substansi, serta dampak
administrasi dan keuangan.
Pejabat
yang
menggunakan
Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan permohonan persetujuan
secara tertulis kepada Atasan Pejabat
Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
berkas permohonan diterima, Atasan
Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk
perbaikan, atau penolakan.
Apabila
Atasan
Pejabat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan
penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus
memberikan alasan penolakan secara
tertulis.

Pasal
tersebut
memberikan
sebuah
ketentuan dan kepastian hukum yang lebih
jelas perihal prosedur penggunaan diskresi,
dimana di pasal 25 diatur pula mengenai batasbatas penggunaan diskresi oleh Badan/ Pejabat
administrasi Pemerintahan. Ketentuan ini
tentu menjadi spirit bagi pejabat pemerintah
untuk dapat secara leluasa mengambil sebuah
keputusan dalam rangka melayani dan
memenuhi kepentingan rakyat.
C.

Penutup

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 terdapat perubahan mendasar antara
lain: Pertama, perubahan paradigma tentang
kedudukan pejabat publik dari yang semula lebih
menunjukan power culture, kini lebih berorientasi
pada budaya penyedia layanan (service
delivery culture). Hal tersebut dapat dilihat dari
konsekuensi adanya pengabaian permohonan
masyarakat oleh pejabat publik yakni dari yang
semula fiktif negatif menjadi fiktif positif. Kedua,
manakala terdapat dugaan penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik,
menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tidak serta merta langsung dibawa ke ranah
hukum pidana atau Peradilan Umum, melainkan
akan diperiksa dan diuji terlebih dahulu oleh
Peradilan Tata Usaha Negara untuk memastikan
ada tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan. Ketiga, terdapat perluasan
ketentuan perihal batas-batas dan prosedur
penggunaan diskresi, sehingga tidak ada alasan
lagi bagi pejabat publik ketika dihadapkan pada
wilayah administrasi yang abu-abu, sehingga
pada konteks ini Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi pejabat publik untuk
dapat melakukan tindakan administrasinya
secara leluasa demi mewujudkan kesjahteraan
masyarakat.
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E-Budgeting Dalam Keuangan Negara dan Keuangan Daerah....(Farhan Permaqi, S.H )

E-BUDGETING DALAM KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH
(E-BUDGETING ON STATE BUDGET AND REGIONAL BUDGET)
Farhan Permaqi
Alumni Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: farhanabddullah@gmail.com
(Naskah diterima 11/06/2015, direvisi 07/09/2015, disetujui 22/09/2015)
Abstrak
E-budgeting saat ini merupakan salah satu topik utama yang hangat dan uptodate untuk diperbincangkan,
setelah diterapkan di Surabaya dan DKI Jakarta serta kemungkinan nanti akan diterapkan pula di Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam hal penyusunan APBN. Begitu besar reaksi masyarakat dalam menanggapi
penerapan e-budgeting tersebut dengan berbagai alasan dasar, seperti bahwa e-budgeting membuat keuangan
daerah menjadi transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari penyelewengan.
Kata kunci : e-budgeting, Keuangan Negara, Keuangan Daerah

Abstract
E-budgeting nowadays is one of the main topics which are warm and uptodate to discuss, after being implemented
in Surabaya and Jakarta as well as the Republic of Indonesia in the event of drafting the State Budget if possible.
A great reaction of community make response to the e-budgeting implementation for some reasons, such as
e-budgeting that applies the financial area becomes transparent, accountable, and free of fraud.
Keywords: e-budgeting, State Budget, Regional Budget

A.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 saat ini telah mengalami
perubahan
secara
mendasar.
Dikatakan
mendasar
bukan
saja
karena
adanya
penambahan secara signifikan dalam jumlah
ketentuannya (Bab, Pasal, dan Ayat) maupun
diadopsinya lembaga-lembaga negara baru
melainkan memang ada hal fundamental yang
berubah sehingga membawa dampak sistemik.1
Perubahan itu telah melahirkan konstitusi
yang baru meskipun tetap dinamakan sebagai
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam
rumusan Pasal-Pasal UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945 benar-benar berbeda dari
pokok pikiran yang terkandung dalam naskah
asli UUD 1945 yang pertama kali disahkan pada
tanggal 18 Agustus 1945.2 Termasuk dalam
pengelolaan keuangan daerah.
Namun demikian, aparatur pemerintah
harus
mampu
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kewenangan yang diberikan di
bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah
harus
dapat
mempertanggungjawabkan
kebijaksanaan, program, dan kegiatannya
yang
dilaksanakan
atau
dikeluarkannya

termasuk pula yang terkait erat dengan
pendayagunaan
ketiga
komponen
dalam
birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya
manusianya.
Masalah
Akuntabilitas
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal
ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain
karena maraknya korupsi yang begitu amat
massif menjalar ke seluruh tubuh instansiinstansi yang ada di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, baik dari tingkat Pusat sampai
ketingkat Daerah, bahkan sampai tingkat
Kelurahan/Desa. Bangsa Indonesia pada
umumnya saat ini sangat mengharapkan agar
korupsi yang merajalela di Indonesia dapat
segera ditumpas dengan secepat-cepatnya.
Keinginan Rakyat Indonesia yang pada
umumnya untuk memberantas korupsi yang
menyengsarakan kehidupan rakyat itu direalisir
dengan berbagai daya dan upaya, antara
lain adalah dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
dengan dibentuknya suatu badan yang bernama

1 I Dewa Gede Palguna, PengaduanKonstitusional (Constitutional Complaint): UpayaHukumTerhadapPelanggaranHak-HakKonstitusional
(Jakarta: SinarGrafika, 2013), hlm. 492-493.
2 Majelis Permusyawaratan Rakyat,Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. xix.
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Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
atau lebih dikenal dengan singkatan KPK.
Namun seiring berjalannya waktu, KPK yang
diharapkan oleh rakyat untuk memberantas
korupsi sampai ke akar-akarnya masih belum
dapat menunjukan hasil yang maksimal,
karena KPK lebih cenderung bertindak sebagai
lembaga penangkap koruptor dengan hukumanhukuman yang dianggap membuat jera
ketimbang memberantas korupsi yang berjalan
secara sistemik.
Menghadapi realita yang menunjukan
betapa korupsi yang semakin lama semakin
meluas dan semakin membesar, beberapa
kepala pemerintah daerah dan pemerintah pusat
berinisiatif untuk menerapkan suatu sistem
yang dikenal dengan istilah e-budgeting dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).Seperti yang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
menerapkan sistem e-budgeting yang diambil
dari sistem yang telah diterapkan oleh Pemkot
Surabaya sebelumnya.3
Namun e-budgeting tidaklah berjalan
dengan mulus seperti yang diharapkan, bahkan
e-budgeting menimbulkan beberapa masalah
baru. Baru-baru ini DKI Jakarta digemparkan
dengan kisruhnya antara Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta
terkait dengan penyusunan APBD DKI Jakarta
Tahun 2015, dimana masing-masing pihak
mengklaim bahwa draf APBD yang dimiliki
olehnya adalah benar dan draf APBD yang
dimiliki oleh pihak lawannya adalah terdapat
penyelewengan-penyelewengan atau dikenal
dengan istilah “dana siluman APBD” sebesar
Rp. 12,1 Triliun.4 Yang mana semua berawal
dari satu hal yaitu e-budgeting yang paksakan
sebagai basis penyusunan APBD DKI yang
sedang diributkan saat ini, Gubenur kebetulan
ini selalu menggembar gemborkan diberbagai
media nasional tentang urgensi e-budgeting di
lingkungan pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, pasalnya e-budgeting ternyata
merupakan program Bank Dunia, IMF dan ADB
(Lembaga Kapitalis Asing Neoliberal) agar uang
mereka bisa aman di Jakarta. Selain itu pihak
yang paling diuntungkan dengan E-budgeting
ini adalah pengusaha multi national korporasi
asing dan asing yang bisa dengan leluasa
memainkan APBD DKI Jakarta yang sebesar
Rp.72 Trilyun. Dengan sistem ini pemodal
asing akan mudah bermain karena konsep
melalui e-budgeting Ahok tidak perlu lagi minta

persetujuan DPRD atau legilslatif. Sedangkan
Undang-Undang mengatur bahwa e-budgeting
atau anggaran harus melibatkan legislatif.
B.

Pembahasan

B.1.Pengertian
e-budgeting

umum

budgeting

dan

Secara umum, Business Budget atau Budget
(Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun
secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan
perusahaan (yang menimbulkan penerimaan/
hak dan juga pengeluaran/kewajiban), yang
dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan
berlaku untuk jangka waktu / periode tertentu
yang akan datang.5
Unsur-unsur dari pada budgeting suatu
perusahaan pada umumnya adalah antara lain:
a.

b.

c.

rencana, penentuan terlebih dahulu tentang
berbagai aktivitas yang akan dilakukan
di waktu yang akan datang. Rencana
tersebut memiliki spesifikasi-spesifikasi
tertentu, seperti: disusun secara sistematis,
mencakup seluruh kegiatan perusahaan,
dan dinyatakan dalam satuan moneter/
uang.
meliputi seluruh kegiatan perusahaan :
1)

fungsi produksi

2)

fungsi pembelanjaan/keuangan

3)

fungsi administrasi

4)

fungsi pemasaran

5)

fungsi personalia

untuk waktu yang akan datang

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
penyusunan budget yang terdapat pada
perusahaan antara lain:
a.

Faktor-faktor Intern
1) penjualan tahun-tahun yang lalu
2) kebijaksanaan
perusahaan
yang
berhubungan dengan masalah harga
jual, syarat pembayaran barang yang
dijual, pemilihan saluran distribusi
dan sebagainya
3) kapasitas produksi yang dimiliki
perusahaan
4) tenaga kerja yang dimiliki perusahaan
5) modal kerja perusahaan
6) fasilitas-fasilitas perusahaan
7) k e b i j a k s a n a a n - k e b i j a k s a n a a n
perusahaan yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan,
baik di bidang pemasaran, produksi,
pembelanjaan, administrasi maupun
personalia.

3 Ahok Bakal ‘Contek’ e-budgeting Pemkot Surabaya, diunduh dari: <http://news.liputan6.com/read/688782/ahok-bakal-contek-ebudgeting-pemkot-surabaya>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.
4 Inilah Penyebab Kisruh Ahok dan DPRD DKI, diunduh dari: <http://news.liputan6.com/read/2186983/ini-penyebab-kisruh-ahokdengan-dprd-dki>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.
5 Dominic Salvator dan Haris Munandar, Ekonomi Internasional Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm.14.
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b.

Faktor-faktor Ekstern
1) keadaan persaingan
2) tingkat pertumbuhan penduduk
3) tingkat penghasilan masyarakat
4) tingkat pendidikan masyarakat
5) tingkat penyebaran penduduk
6) agama, adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat
7) berbagai kebijaksanaan pemerintah,
baik di bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya maupun keamanan
8) keadaan
perekonomian
nasional
maupun
internasional,
kemajuan
teknologi dan sebagainya.

Perencanaan anggaran dalam keuangan
negara tidaklah dapat begitu saja disamakan
dengan perencanaan anggaran dalam suatu
perusahaan.
Anggaran merupakan pernyataan estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode
waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran
finansial dan merupakan artikulasi dari
perumusan strategi dan perencanaan strategis
yang telah dibuat. Anggaran merupakan alat
utama pemerintah untuk melaksanakan semua
kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam
rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam
hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa
yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa
yang akan membayar biaya-biaya tersebut.6
Selain itu, anggaran yang ditetapkan dapat
dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara
legislatif dan eksekutif.7
Penganggaran terbagi kedalam empat
tahapan yaitu executive planning, legislative
approval, executive implementation, dan ex
post accountability. Pada tahap kedua tahapan
pertama interaksi antara eksekutif dan legislatif
dan politik anggaran paling mendominasi,
sementara pada 2 (dua) tahap terakhir hanya
melibatkan eksekutif sebagai agen.8
Adapun system e-budgeting (elektronik
budgeting) seperti yang terapkan dalam
penyusunan RAPBD DKI Jakarta, merupakan
alat untuk menyusun RAPBD DKI. Prinsipnya,
ada di pola input anggaran. Dimana biasanya
penyusunan RAPBD DKI Jakarta dibuat
secara manual menggunakan microsoft excel,
dengan e-budgeting maka input pun secara
elektronik atau online, dan menggunakan
sistem keamanan dengan password. Sistem
e-budgeting diaplikasikan seperti aplikasi dalam
jual-beli online.9

B.2.Tinjauan Umum tentang Keuangan Daerah
Berbicara tentang keuangan daerah tidaklah
bisa dilepaskan dari keuangan negara. Para
sarjana dan ahli banyak yang telah memberikan
definisi keuangan Negara. Arifin P. Soeria
Atmadja dalam bukunya menyatakan bahwa
definisi keuangan negara bersifat plastis,
tergantung kepada sudut pandang sehingga
apabila berbicara keuangan Negara dari sudut
pemerintah, yang dimaksud keuangan negara
adalah APBN. Sementara itu, apabila bicara
keuangan negara dari sudut pemerintah daerah,
yang dimaksud keuangan negara adalah APBD.
Dengan perkataan lain keuangan negara dalam
arti luas meliputi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), keuangan Negara
pada Perjan, Perum, dan sebagainya, sedangkan
definisi dalam arti sempit adalah hanya meliputi
setiap badan hukum yang berwenang mengelola
dan mempertanggungjawabkannya.10
A. Hamid Attamimi justru berpendapat
bahwa APBN adalah keuangan negara dalam
arti sempit, yaitu dengan menghubungkan Pasal
23 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, sedangkan
dalam arti luas keuangan negara adalah meliputi
seluruh ayat yang terdapat dalam Pasal 23 UUD
1945. Konstruksi ini didasarkan pada UUD 1945
sebelum perubahan.
Mengenai konstruksi keuangan negara
dalam arti luas, lebih lanjut dapat dilihat dalam
penjelasan A. Hamid Attamimi yang menyatakan
bahwa:
Keuangan
negara
yang
pemeriksaan
terhadap tanggung jawab penyelenggaraannya
merupakan tugas BPK dan hasil pemeriksaannya
diberitahukan kepada DPR itu meliputi bukan
hanya APBN yang ditetapkan tiap tahun dengan
undang-undang melainkan meliputi juga APBN
yang dipisahkan, baik dipisahkan kepada
Pemerintah Daerah, kepada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha MIlik Daerah, maupun
kepada badan lainnya. Maka berdasarkan
pemahaman tentang kata-kata “keuangan
Negara”dalam ayat (4) konstruksi II menarik
kesimpulan: pengertian keuangan negara
meliputi APBN ditambah dengan keuangan
negara lainnya, baik yang berasal dari APBN
maupun yang berasal dari sumber lainnya, yang
pengelolaannya berada dalam tanggung jawab
pemerintah di bidang keuangan negara.11

6 Mardiasmo, Akutansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm.26.
7 Robert J. Freeman & Craig D. Shoulders, Governmental and Nonprofit Accounting (New Jersey:Prentice Hall, 2003), hlm.98.
8Jurgen Von Hagen, Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance (Dublin: Economic & Social Research Institute Vol. 33 No.
3, 2002), hlm.263.
9 Asal-Usul Penerapan Sistem E-Budgeting di pemprov DKI, diunduh dari: <http://news.liputan6.com/read/2189524/asal-usulpenerapan-sistem-e-budgeting-di-pemprov-dki>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.
10 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009),
hlm. 70.
11 A.Hamid Attamimi dalam Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan
Daerah (Yogyakarta: UII Press), hlm.98.
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Faktor keuangan merupakan hal yang
penting dalam mengukur tingkat kemampuan
daerah dalam melaksanakan otonominya.
Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan
bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh
pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting
untuk mengetahui secara nyata kemampuan
daerah untuk mengatur rumah tangganya
adalah kemampuan “self suporting” dalam
bidang keuangan.12
Kemampuan daerah dalam mengelola
keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang langsung maupun tidak langsung
mencerminkan kemampuan pemerintah daerah
dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
sosial masyarakat.13
Keuangan daerah secara sederhana dapat
diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang
dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala
sesuatu baik berupa uang atau barang yang
dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang
belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau
daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak
lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan
perundangan yang berlaku.14
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Pasal 1 angka 17, dinyatakan bahwa APBD adalah
Rencana Keuangan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana
keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi
menggambarkan anggaran pengeluaran guna
membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek
daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi
lain menggambarkan penerimaan daerah guna
membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.
APBD merupakan dokumen anggaran
tahunan maka seluruh rencana penerimaan dan
pengeluaran Daerah yang akan dilaksanakan
pada satu tahun anggaran dicatat di dalam
APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi
cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam membiayai dan mengelola
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di daerah masing-masing pada
satu tahun anggaran.15
APBD yang disusun dengan pendekatan
kinerja tersebut memuat hal-hal sebagai
berikut:16

a.
b.
c.

sasaran yang ditetapkan menurut fungsi
kerja;
standar pelayanan yang diharapkan dan
perkiraan biaya satuan komponen kegiatan
yang bersangkutan; dan
bagian pendapatan APBD yang membiayai
belanja administrasi umum, belanja operasi
dan pemeliharaan, dan belanja modal/
pembangunan.

Pada dasarnya anggaran daerah dan
anggaran pusat tidaklah berbeda. Sumber
penerimaan bisa berasal dari pajak, laba
perusahaan ataupun pinjaman. Namun ada
satu sumber penerimaan yang berbeda, yaitu
intergovermental grant. Dalam kaitanya dengan
pajak, dimana agar suatu jenis pajak dapat
menjadi pajak daerah ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi antara lain17 :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

dasar penetapan pajaknya harus bersifat
lugas dan fair
memadai secara ekonomi
dampaknya bersifat local
pajak tersebut harus dapat ditingkatkan
dan hasilnya reliabel.
harus memiliki dampak pemerataan
pajak tersebut harus dapat dipahami
pajak tersebut harus dapat meningkatkan
akuntabilitas lokal

Sumber penerimaan daerah yang lain
perlu mendapat perlu mendapat penekanan
intergovermental grants. Grant yang dalam
anggaran
pusat
merupakan
pengeluaran
maka dalam anggaran daerah menjadi pos
penerimaan. Dilihat dari jenisnya maka grant
dapat dijadikan menjadi dua garis besar yaitu
conditional/catagorical grant dan unconditional/
general grant. Coonditional grant dapat bersifat
closed atau open.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal
157 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keungan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah,
total Pendapatan Daerah (TPD) diperinci sebagai
berikut:
a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
merupakan sumber keuangan yang digali dari
dalam wilayah yang bersangkutan. Sumbersumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

12 Marzuki Usman, Strategi Menciptakan Lembaga Keuangan yang Sehat dan Kokoh dalam Menghadapi Krisi Moneter (Jakarta: Jurnal
Manajemen Usahawan Indonesia Vol.27 No.2, 1998), hlm. 63.
13 Abdul Halim, Akutansi Keuangan Daerah (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), hlm.230.
14 D. J. Mamesah, Sistem Administrasi Keuangan Daerah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.16.
15 Kifliansyah, Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Yogyakarta: UPP YKPN, 2001), hlm.28.
16 Nirzawan, Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara (Yogyakarta: UPP YKPN, 2001), hlm.32.
17 Jahn Cullis dan Philip Jones, Public Finance and public choise (New York: McGraw Hill Book Company, 1992), hlm. 303-304.
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1)

2)

3)

4)

b.

Pajak daerah, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Rertibusi Daerah yang selanjutnya
disebut pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan
tanpa imbalan langsung yang seimbang
yang dapat dilaksanakan berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaran pemerintah daerah dan
pembangunan daerah
Retribusi daerah, menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Rertibusi Daerah yang dimaksud retribusi
daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan
hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan.
Jenis
penerimaan
yang
termasuk hasil pengelolaan kekayaan
daerah lainnya yang dipisahkan antara lain
bagian laba, deviden, dan penjualan saham
milik daerah.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,
antara lain hasil penjualan aset negara dan
jasa giro.
Pendapatan transfer

Sumber-sumber
pendapatan
transfer
atau bisa disebut juga sebagai bantuan dari
pemerintah pusat/provinsi dapat diperinci
sebagai berikut:
1)

Dana perimbangan, adalah dana yang
bersumber dari penerimaan APBD yang
dialokasikan
kepada
Daerah
untuk
membiayai
kebutuhan
daerah
dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana
perimbangan tersebut terdiri dari:
a) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas
Tanah dan Bangunan, dan penerimaan
Sumber Daya Alam seperti kehutanan,
perikanan, pertambangan, minyak, dan
gas.
b) Dana Alokasi Umum
c) Dana Alokasi Khusus

2)

Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang
terdiri dari dana otonomi khusus dan dana
penyesuaian.

c.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Struktur belanja Daerah berdasarkan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (yang sudah diperbaiki
dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah), serta Peraturan
Pemerintah penjelasannya menyebutkan bahwa

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Aparatur
dan Belanja Publik. Secara teknis hal itu juga
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
dijelaskan :
a.

b.

Keuangan daerah dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundangundangan,
efisien, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 66,
ayat (1)).
Fungsi perencanaan mengandung arti
bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan
serta fungsi alokasi mengandung arti bahwa
anggaran daerah harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta maningkatkan efisiensi
dan efektifitas perekonomian (Pasal 66, ayat
(3)).

Manajemen
keuangan
pemerintah
merupakan
salah
satu
kunci
penentu
keberhasilan
pembangunan
dan
penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka
nation and state building. Adanya manajemen
keuangan pemerintah yang baik akan menjamin
tercapainya tujuan pembangunan. Dalam upaya
perwujudan manajemen keuangan pemerintah
yang baik, terdapat pula tuntutan yang
semakin aksentuatif untuk mengakomodasi,
menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilainilai good governance.
Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk
diperjuangkan adalah antara lain transparansi,
akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat
dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud,
disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi.
Pentingnya reformasi keuangan pemerintah
dengan beberapa bidang di atas sebagai fokusnya,
dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan
strategis yang terutama diwakili oleh luasnya
skala persoalan yang harus diatasi. Persoalanpersoalan dimaksud antara lain: Pertama,
rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan
keuangan pemerintah. Karenanya, muncul
tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem
anggaran berbasis kinerja. Kedua, tidak adanya
skala prioritas yang terumuskan secara tegas
dalam proses pengelolaan keuangan negara yang
menimbulkan pemborosan sumber daya publik.
B.3. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah di Indonesia
Dalam UUD 1945 Naskah Asli, tidaklah
dijelaskan
secara
eksplisit
bagaimana
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penyusunan APBD itu dilakukan. Untuk
permasalahan Pemerintahan Daerah diatur di
dalam Pasal 18 yang berbunyi: “Pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan
dengan undang-undang, dengan memandang
dan mengingati dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa”. Maksud dari pada pasal ini di dalam
Penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa oleh
karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat,
maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di
dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.
Daerah Indonesia akan di bagi dalam daerah
propinsi dan daerah provinsi akan di bagi pula
dalam daerah yang lebih kecil. Di daerahdaerah yang bersifat otonom (streek – dan locale
rechts-gemeenschapen) atau bersifat daerah
administrasi belaka semuanya menurut aturan
yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
Di daerah-daerah yang bersifat autonomi akan
diadakan badan perwakilan daerah oleh karena
di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas
dasar permusyawaratan.
Dalam daerah teritoir negara Indonesia
terdapat +- 250 Zelfbesturende landschappen
dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa,
negeri di Minangkabau, dusun dan marga di
Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu
mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah-daerah yang
bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormati
kedudukan
daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan negara
yang mengenai daerah itu akan mengingati hakhak asal-usul daerah tersebut.18

berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah
Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya
tujuan
bernegara.
Dalam
hal
anggaran
diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut
dalam Peraturan Daerah tenatang APBD. Dalam
hal anggaran anggaran diperkirakan surplus,
ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam
Peraturan Daerah tentang APBD.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah
direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, proses Penyusunan APBD diawali dengan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.
Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah
menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan
APBD. Kemudian Pemerintah Daerah menyusun
Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) untuk
selanjutnya diserahkan kepada DPRD. Setelah
PPAS disetujui DPRD, maka disusunlah
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan
menjadi APBD.
B.4.Pertanggungjawaban terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Oleh karena itulah, karena daerah-daerah
diatur dengan Undang-Undang dan juga
bersendi pada dasar permusyawaratan, maka
dalam penyusunan APBD, Daerah harus melihat
bagaimana penyusunan APBN yang dilakukan
di pusat seperti yang tertuang dalam Pasal 23
ayat (1) UUD 1945 dimana APBN ditetapkan
tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila
DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan
pemerintah, maka pemerintah menjalankan
anggaran tahun yang lalu. Sehingga dapat
dikatakan penyusunan APBD dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD daerah tersebut.

Dalam suatu negara hukum setiap tindakan
jabatan yang dilakukan oleh suatu perwakilan
(vertegenwoordiger) yaitu pejabat (ambtsdrager)
harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya
setiap tindakan jabatan harus berdasarkan
pada wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan,
dan
penggunaan
wewenang untuk melakukan tindakan hukum
harus dapat dipertanggungjawabkan.19 Setiap
pemberian
kewenangan
kepada
pejabat
pemerintah
tersirat
didalamnya
tentang
pertanggungjawaban
dari
pejabat
yang
bersangkutan. Dalam konsep hukum publik
dikenal prinsip geen bevoegdheid (macht) zonder
veraantwoordelijkheid (tidak ada kewenangan
atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban).20

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara Pasal 17 disebutkan
bahwa, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan
APBD sebagaiman dimaksud dalam ayat (1)

Konsep pertanggungjawaban ada dua yakni
pertanggungjawaban personal atau pribadi
dan pertanggungjawaban institusional atau
jabatan.21 Selain itu, konsep Akuntabilitas
mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik
secara konstitusional maupun keabsahan dalam

18 Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi (Jakarta: Dewan Perimbangan Agung,
1961), hlm. 61-62.
19 Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 114.
20 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 7.
21 Jimly Asshiddiqie, Islam dan Tradisi Negara Konstitusi (Padang: Makalah Seminar Indonesia-Malaysia, 2010), hlm.12.
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bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat
pemerintahan terhadap aksi perbuatannya
dalam penggunaan sumber-sumber publik
dan
kinerja
perilakunya.
Akuntabilitas
membutuhkan keterbukaan dan kejelasan
serta keterhubungan dengan kebebasan media.
Aplikasi akuntabilitas atau bertanggung-jawab/
bertanggung-gugat
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan diawali pada saat penyusunan
program pelayanan publik dan pembangunan
(program accountability), pembiayaannya (fiscal
accountability), pelaksanaan, pemantauan dan
penilaiannya (process accountability) sehingga
program tersebut dapat memberikan hasil atau
dampak seoptimal mungkin sesuai dengan
sasaran atau tujuan yang ditetapkan (outcome
accountability).22

dan Bupati/Walikota. Melainkan kerjasama
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
DPRD. Penggunaan e-budgeting dengan sistem
seperti sistem jual beli online yang mana
password e-budgeting tersebut hanya dipegang
oleh beberapa gelintir orang saja, justru menurut
pendapat penulis merusak kerja sama yang ada
pada Pemerintah Daerah dan DPRD.

Dalam
hubungan
dengan
pertanggungjawaban keuangan Negara atau
Daerah, Robert D. Lee23 menyatakan : “An a
democracy, budgeting is adevice for limiting the
powers of government. Two issue in the evolution
of modern publik budgeting as an instrument of
ccountability to whom and for what purposes”.
Dalam hal ini ada keterkaitan antara anggaran
Negara atau daerah dengan pertanggungjawaban,
karena anggaran adalah alat (as an instrument)
dari pertanggungjawaban (accountability).

Dan
terakhir,
alasan
penggunaan
e-budgeting ini agar anggaran tidak berubahubah dan menjadi tetap dan aman adalah kurang
tepat. Karena APBD yang di serahkan nantinya
kepada dan disahkan oleh Mendagri sudahlah
tetap dan tidak akan diubah oleh siapaun.
Justru penggunaan e-budgeting akan membuat
APBD menjadi semakin rawan untuk diretas dan
diubah-ubah.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban
keuangan daerah dalam Pasal 31 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hanya
mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota
menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban APBD kepada
DPRD berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh BPK yang meliputi laporan
realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan daerah,
berkaitan dengan pengaturan dalam Pasal 27
ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
C.

Penutup

Dari pembahasan diatas Penulis mengambil
kesimpulan bahwa pada dasarnya kemajuan
teknologi memang mempermudah pekerjaan
manusia dari masa ke masa. Namun dalam hal
e-budgeting ini, tidaklah perlu diterapkan dalam
penyusunan APBD, mengingat Indonesia adalah
Negara Kesatuan yang mana daerah dengan
begitu saja mengambil suatu kebijakan dengan
tidak memandang Pemerintah Pusat.
Selain itu, karena penyusunan APBD dari
awal sampai akhir bukanlah tugas Pemerintah
Daerah sendiri, dalam hal ini ialah Gubernur

Kemudian, menurut penulis penerapan
sistem e-budgeting yang saat ini telah dilakukan
oleh beberapa di daerah di Indonesia tidaklah
dapat
dipertanggungjawabkan,
karena
penerapan e-budgeting itu tidaklah berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku karena tidak ada satupun peraturan
dan perundang-undangan yang ada di Indonesia
yang mengatur tentang penggunaan e-budgeting.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saran
dari Penulis yaitu sebagai berikut:
a. Mengingat Negara Indonesia adalah
Negara Kesatuan atau eenheidsstaat, maka
seluruh Daerah yang ada di Indonesia wajiblah
dalam membuat setiap kebijakan daerahnya
selain
memandang
Undang-Undang
yang
berlaku, wajiblah pula memandang kebijakan
Pemerintah Pusat serta tidak dengan sendirisendiri menetapkan kebijakan tersebut.
b. Jika penggunaan sistem e-budgeting
adalah
diperlukan
menurut
pandangan
pemerintah,
maka
pemerintah
wajib
mengakomodir penggunaan e-budgeting itu
kedalam
peraturan
perundang-undangan.
Namun jika Pemerintah menganggap bahwa
penggunaan e-budgeting tersebut tidak sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku, maka Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Dalam Negeri segera menegur dan
melarang daerah-daerah yang menggunakan
sistem e-budgeting.
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Abstrak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk
desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Permasalahan dalam tulisan ini
adalah: Bagaimanakah kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan
Peraturan Desa dalam kerangka otonomi daerah. Penulis melihat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ternyata meletakkan kedudukan peraturan desa sebagai produk hukum dan produk politik.
Konsekuensinya sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sebagai produk politik, proses pembentukan peraturan desa melibatkan 3 (tiga)
pihak yaitu : kepala desa, BPD dan masyarakat desa. Kaitannya dengan otonomi desa, peraturan desa menjadi
alat mewujudkan otonomi desa. Untuk itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam
pembentukannya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kata kunci: Peraturan Desa, Desa, otonomi
Abstract
Law Number 6 of 2014 on Village acknowledges the existance of Village and its autonomy including the traditional
village as the unity of law community who has borderlines. The problems in this essay are how the position of
village regulation, what substance of it and how the role of it in the frame of village autonomy. The writers observe
that law number 6 of 2014 on village puts the position of Village Regulation as law product and political product.
Consequense as law product, Village Regulation may not opposite with the higher law regulations. As the political
product, its making process involves three sides, that are: village chief, village parlement and village community.
Regarding with village autonomy, it becomes the tool to implement the village autonomy. Therefor, it is necessary
to notice the other related laws such as law number 12 of 2011 on the forming of laws and government regulation
number 43 of 2014 on regulation of implementation of law number 6 of 2014 on village.
Keywords: Village Regulation,Village, autonomy.

A.

Pendahuluan

Dalam pendekatan sejarah, eksistensi
otonomi desa telah ada sejak dahulu bahkan
jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan
Republik Indonesia tahun 1945. Pada zaman
hindia belanda, desa diakui sebagai kesatuan
hukum yang berdasarkan pada adat yang diatur
dengan peraturan tentang rumah tangga desa
yang dikeluarkan gouvernement hindia belanda
dari tahun 1906 yang disebut “Inlandschee
Gemeenteordonantie”1. Pelaksanaan otonomi
desa pada saat itu benar-benar nyata, dimana
1

asal-usul desa diperhatikan dan diakui
sedemikian rupa sehingga tidak mengenal
adanya penyeragaman istilah dan komponenkomponen yang meliputinya. Desa/Marga ini
berasal dari serikat dusun baik atas dasar
susunan masyarakat geologis maupun teritorial.
Desa/Marga adalah masyarakat hukum adat
berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintah
terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia
Belanda dan
merupakan Badan Hukum
Indonesia. Sedangkan bentuk dan susunan
hukum adat masing-masing daerah. Adapun

Abdurrahman, Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia, (Jakarta:Majalah Hukum Nasional, 2014), hlm. 79.
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dasar hukumnya adalah indische staasgeling
dan IGOB Stb. 1938 No. 490 Jo.681.

dengan tetap mendasarkan kepada ketentuanketentuan yang diatur dalam undang-undang3.

Selanjutnya, paska kemerdekaan Indonesia,
para pendiri negara (founding fathers) telah
mengamanatkan melalui Undang-Undang Dasar
1945 bahwa desa merupakan daerah otonom
yang diakui dan dihormati kedudukan, hak-hak
istimewa dan susunan aslinya yang harus diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Hal
tersebut sebagaimana tercermin dari penjelasan
Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen yang
menentukan bahwa:

Bertolak belakang dengan kurangnya
sensitivitas founding fathers jilid II tersebut,
di sisi lain, para tokoh yang terlibat dalam
pembentukan UU No. 6 tahun 2014 tentang
Desa menangkap sinyal urgensi desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 18
UUD 1945 sebelum diamandemen. Hal ini tampak
dari dasar pertimbangan filosofis UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 yang dijabarkan
dalam penjelasan umum dengan menegaskan
bahwa dasar pemikiran Undang-Undang Nomor
6 tahun 2014 berangkat dari penjelasan Pasal
18 UUD 1945 sebelum amandemen.

“Dalam teritorial negara Indonesia terdapat
kurang lebih 250 “Zelbesturendelandschappen”
dan “Volksgemeenschappen” seperti desa di
Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun
dan marga di palembang dan sebagainya.
Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli
dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai
daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik
Indonesia menghormati kedudukan daerahdaerah istimewa tersebut dan segala peraturan
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.
Dalam amandemen UUD 1945, eksistensi
dan pengaturan mengenai desa tidak lagi
menjadi materi muatan UUD hasil amandemen2.
Hilangnya pengaturan mengenai desa dalam
UUD 1945 hasil amandemen mencerminkan
bahwa para founding fathers jilid kedua tidak lagi
memahami urgensi desa dalam penyelenggaraan
negara. Hal ini terbukti bahwa secara tersurat
tidak ada rumusan UUD 1945 hasil amandemen
yang khusus mengatur tentang desa, namun
secara eksplisit amandemen UUD 1945
memberikan pernyataan yang mendukung
eksistensi desa atau dengan sebutan lain. Hal ini
dinyatakan dalam pasal 18B bahwa:
(1) Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui
dan menghormati
kestuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
kesatuan masyarakat hukum adat yang dalam
implementasinya dapat berupa desa atau dengan
sebutan lain, masih diberi ruang dan kesempatan
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki
sebagai satu kesatuan dalam kerangka NKRI,

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah
ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa,
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk
Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya
Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai
Desa tersebut belum dapat mewadahi segala
kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa
yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar
73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar
8.000 (delapan ribu) kelurahan4. Hal ini menjadi
dasar pertimbangan yuridis lahirnya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Berlakunya
Undang-undang
Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya
disebut UU Desa), menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa yang tidak memuaskan bagi para Kepala
Desa dan aparatur desa, demikian juga dengan
kelembagaan pemerintahan desa, ternyata masih
terbatas kapasitasnya untuk melaksanakan
pelayanan publik, membangkitkan potensi
dan memberdayakan masyarakat.
UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
antara lain mengatur tentang Kedudukan dan
Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa;
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan

2 Muhammad Fauzan, Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah, (Jakarta:Majalah Hukum Nasional,2014),
hlm.121.
3 Ibid, hlm. 121.
4 Lihat penjelasan umum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
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Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan
Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa
dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Peraturan
Desa
adalah
peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama
Badan
Permusyawaratan
Desa5.
Peraturan desa merupakan penjabaran lebih
lanjut dari peraturan perundang-undangan yang
tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial
budaya masyarakat desa setempat.
Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian
Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat
menimbukan persoalan serius dilapangan.
Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, dimana
unit pemerintahan desa sudah seharusnya
dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada
umumnya. masyarakat desa merupakan bentuk
komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri6.
Selain itu, dalam era otonomi daerah
saat ini, desa diberikan kewenangan yang
lebih luas dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini,
sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk
mengefektifkan
implementasi
kewenangan
tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga
bertujuan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah
dengan
memperhatikan
prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan
tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya
mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan
masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu,
maka proses penyusunan peraturan desa harus
memperhatikan aspirasi masyarakat.
Tulisan ini akan membahas secara yuridis
normatif beberapa permasalahan yang berkaitan
dengan kedudukan dan peranan peraturan
desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan
otonomi daerah. Adapun permasalahan yang
akan dikaji adalah meliputi: 1) Bagaimanakah
kedudukan
Peraturan
Desa
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan peraturan perundang-undangan
lainnya? Apa saja materi muatan peraturan desa
dan bagaimana peranan peraturan desa dalam
melaksanakan otonomi desa?
B.

Pembahasan

B.1.Kedudukan Peraturan Desa Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan
Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Sebelum membahas terkait kedudukan
peraturan desa, penulis menegaskan terlebih
5
6

dahulu bahwa peraturan desa yang dimaksud
dalam tulisan ini fokus pada peraturan desa
saja sebagai salah satu jenis dari 3 (tiga) jenis
peraturan di Desa. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1)
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan
bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas
Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala
Desa, dan peraturan Kepala Desa.
Dalam perspektif yuridis formal, peraturan
desa bukan bagian dari produk hukum daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah
berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah
atau nama lainnya, peraturan kepala daerah
(perkada), peraturan bersama kepala daerah,
peraturan DPRD, dan berbagai keputusan
meliputi keputusan kepala daerah, keputusan
DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan
keputusan kepala badan kehormatan DPRD.
Konsekuensinya
pembentukan
peraturan
desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini
sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dimana Peraturan Desa tidak masuk dalam
produk hukum daerah. Hal ini bertolak belakang
dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004
yang menyatakan
bahwa peraturan desa merupakan bagian dari
Peraturan Daerah (artinya : produk hukum
daerah) yang termasuk jenis dan hierarki
peraturan
perundang-undangan.
Apabila
peraturan desa tidak termasuk dalam produk
hukum daerah atau pun bagian dari Peraturan
Daerah, dimanakah kedudukan peraturan desa?
Ditinjau dari berbagai peraturan perundangundangan, peraturan desa memiliki kedudukan
yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari
tabel 1 berikut ini:
Tabel 1
Kedudukan Peraturan Desa
Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan
Terkait
N0

Dasar Hukum

Kedudukan Peraturan Desa

1.

UU No 10 tahun
2004*)
(Pasal 7 ayat (2)
huruf c)

termasuk jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan, bagian dari peraturan
daerah.

2.

UU No. 32
Tahun 2004 *)
(Pasal 209, 211
dan 212)

diakui keberadaan peraturan
desa yang dibuat oleh
Badan Permusyawaratan
Desa bersama kepala desa
namun tidak menjelaskan
kedudukan peraturan desa.

Lihat Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, (Jakarta:Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 222.
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3.

UU No. 12
tahun 2011
(Pasal 8)

tidak termasuk
dalam hierarki
peraturan perundangundangan namun
merupakan salah satu
peraturan perundangundangan yang
diakui keberadaannya
dan mempunyai
kekuatan hukum
mengikat sepanjang
diperintahkan oleh
peraturan perundangperundangan yang
lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan
kewenangan.

4.

UU No. 6
Tahun 2014
(Pasal 1
angka 7)

sebagai peraturan
perundang-undangan
yang ditetapkan oleh
kepala desa setelah
dibahas dan disepakati
BPD.

5.

UU No. 23
Tahun 2014

Tidak diakomodir hanya
mengatur tentang desa.

6.

PP No. 43
Tahun 2014
Pasal 83 s/d
Pasal 84

Tidak diakomodir hanya
mengatur tata cara
penyusunan peraturan
desa.

*) sudah tidak berlaku lagi.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui
bahwa peraturan desa dapat dilihat dari 2
(dua) aspek yaitu sebagai produk hukum dan
produk politik. UU Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
dan UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan memandang peraturan desa sebagai
produk hukum, UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah memandang peraturan
desa sebagai produk politik bukan produk hukum.
Sementara UU Nomor 6 tahun 2014 melihat
peraturan desa sekaligus dua sisi baik sebagai
produk hukum maupun sebagai produk politik.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah tidak diakomodir kedudukan peraturan
desa. Sebagai turunan dari UU No. 6 tahun
2014, PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
memandang Peraturan Desa sebagai produk
hukum namun lebih menitikberatkan kepada
peraturan desa sebagai produk politik (tata cara
penyusunan peraturan desa).
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Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit
sebagai salah satu jenis peraturan perundangundangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan
Desa sebenarnya masih termasuk peraturan
perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada
ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011: “Jenis Peraturan
Perundang-undangan
selain
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga atau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala
Desa atau yang setingkat.”
Diakuinya keberadaan peraturan desa dan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
sepanjang
diperintahkan
oleh
peraturan
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal
8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan
peraturan desa sebagai suatu produk hukum.
Konsekuensinya, Peraturan Desa tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang
lebih
tinggi. Dalam hal ini dalam menyusun peraturan
desa harus memperhatikan jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Perpu;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Konsekuensi lainnya sebagai produk hukum,
berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No. 6 Tahun
2014, peraturan desa tidak boleh merugikan
kepentingan umum. Kepentingan umum yang
dimaksud dalam penjelasan umum angka 7 UU
No. 6 Tahun 2014 meliputi:
a.
b.
c.

terganggunya
kerukunan
antarwarga
masyarakat;
terganggunya akses terhadap pelayanan
publik;
terganggunya ketenteraman dan ketertiban
umum;

Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa dalam Kerangka....(Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena)

d.
e.

terganggunya kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa; dan
diskriminasi terhadap suku, agama dan
kepercayaan, ras, antar golongan, serta
gender.

Dalam hal ini, apabila peraturan desa
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum, pemerintah kabupaten/kota dapat
membatalkan
peraturan
desa
tersebut
berdasarkan Pasal 115 huruf e UU No. 6 tahun
2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa salah
satu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah
melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan
desa dan penjelasan Pasal 115 huruf e UU No. 6
tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “pengawasan” adalah termasuk di
dalamnya pembatalan Peraturan Desa.
Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No.
12 Tahun 2011 yang menyatakan:
(1) Penyusunan
rancangan
peraturan
perundang-undangan
dilakukan
sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum
dalam
lampiran
II
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Dengan demikian pembentukan peraturan
desa sebagai suatu produk hukum (peraturan
perundang-undangan), harus mengacu kepada
teknik penyusunan peraturan perundangundangan yang dimuat dalam lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Namun untuk
proses pembentukan peraturan desa mulai dari
tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan
dan pengundangan diatur khusus dengan
mengacu kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang
Desa. Bahkan dalam Pasal 115 huruf b UU No.
6 tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Desa antara lain memberikan
pedoman penyusunan Peraturan Desa.
Sebagai sebuah produk politik, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa merupakan
kerangka
hukum
dan
kebijakan
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Pembangunan Desa. Peraturan Desa diproses
secara demokratis dan partisipatif, yakni

proses
penyusunannya mengikutsertakan
partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa
mempunyai hak untuk mengusulkan atau
memberikan masukan kepada Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam proses
penyusunan Peraturan Desa. Dengan mengacu
kepada asas keterbukaan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan) maka seluruh
lapisan masyarakat mempunyai kesempatan
yang
seluas-luasnya
untuk
memberikan
masukan dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan.
Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dinyatakan
bahwa pembentukan
peraturan
perundang-undangan
adalah
pembuatan peraturan perundang-undangan
yang
mencakup
tahapan
perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan dan pengundangan. Selanjutnya
peraturan desa dalam proses pembentukannya
sebagai produk politik berdasarkan UU No. 6
tahun 2014 tentang Desa jo PP No. 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6
tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:
1.

Tahapan Perencanaan:
Usulan peraturan desa dapat diajukan
oleh Kepala Desa (pasal 26 ayat (2)
UU No. 6 tahun 2014) dan Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD) (Pasal 62
huruf a UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal
83 ayat (1) dan ayat (2) PP 43 thn 2014)
Rancangan peraturan desa wajib
dikonsultasikan kepada masyarakat
desa (pasal 69 ayat (9) UU No. 6 tahun
2014) dan masyarakat desa berhak
memberikan
masukan
terhadap
rancangan peraturan desa (pasal 69
ayat (10) UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal
83 ayat (3) PP No.43 Tahun 2014).

2.

Tahapan Pembahasan:
Rancangan Peraturan Desa dibahas oleh
kepala desa dan BPD (pasal 55 huruf a UU
N0. 6 tahun 2014 jo Pasal 83 ayat (4) PP
No.43 Tahun 2014).

3.

Tahapan Penetapan:
Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa
(Pasal 69 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014) jo
Pasal 84 ayat (1) dan (2) PP No. 43 Tahun
2014).

4.

Tahapan Pengundangan:
Peraturan
Desa
diundangkan
dalam
Lembaran Desa dan Berita Desa oleh
Sekretaris Desa (Pasal 69 ayat (11) UU No.
6 tahun 2011 jo Pasal 84 ayat (3) PP No.43
Tahun 2014).
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B.2.Materi
Muatan
Peraturan
Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014

Desa

Dalam penjelasan umum angka 7 UU
No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan
bahwa penetapan Peraturan Desa merupakan
penjabaran atas berbagai kewenangan yang
dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
tinggi.
Dengan demikian materi muatan peraturan desa
terdiri atas:

a.
b.

penjabaran atas berbagai kewenangan yang
dimiliki desa; dan
mengacu kepada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, pada prinsipnya
pelimpahan kewenangan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan dapat dibagi
dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (1) Pelimpahan
kewenangan delegasi; dan (2) Pelimpahan
kewenangan atribusi. Pelimpahan kewenangan
delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk
membentuk peraturan perundang-undangan
yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kepada peraturan
perundang-undang yang sejenis atau yang lebih
rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan
tegas maupun tidak. Sementara pelimpahan
kewenangan atribusi
adalah pemberian
kewenangan membentuk Peraturan Perundangundangan yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar atau Undang-Undang kepada suatu
Lembaga Negara/Pemerintahan.
Dengan memperhatikan uraian tersebut
di atas maka dapat disimpulkan bahwa materi
muatan peraturan desa
tidak terlepas dari
kewenangan
atribusi
berupa
penjabaran
dari berbagai kewenangan yang dimiliki desa
berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
dan kewenangan delegasi dengan mengacu
kepada peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
Berdasarkan Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014
tentang Desa, kewenangan desa meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala desa;
c. kewenangan
yang
ditugaskan
oleh
pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah kabupaten/kota; dan
d. kewenangan
lain
yang
ditugaskan
oleh pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota.
Keempat kewenangan desa tersebut dapat
dijabarkan dalam peraturan desa. Dengan kata
lain materi muatan peraturan desa antara lain
penjabaran dari keempat kewenangan desa
tersebut.
Pasal 37 PP No. 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa
menyatakan
Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan
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identifikasi
dan inventarisasi kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa.
Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi
tersebut, bupati/walikota menetapkan peraturan
bupati/walikota tentang daftar kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Peraturan
bupati/walikota tersebut ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan
Desa tentang kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan
lokal.
Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota
belum menetapkan peraturan bupati/walikota
tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa, maka
pemerintah desa mengacu kepada UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa.
Kewenangan desa berdasarkan hak asal
usul dimiliki oleh desa adat. Pasal 103 UU No.
6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa
kewenangan hak asas usul meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengaturan dan Pelaksanaan Pemerintahan
berdasarkan susunan asli;
Pengaturan dan pengurusan ulayat atau
wilayah adat;
Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
Penyelesaian Sengketa Adat;
Penyelenggaraan
sidang
perdamaian
Peradilan Desa Adat sesuai Peraturan
Perundang-undangan;
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat desa adat berdasarkan hukum
adat; dan
Pengembangan kehidupan hukum adat
sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat adat.

Sementara itu kewenangan lokal berskala
desa merupakan kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat desa
yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul
karena perkembangan desa dan prakarsa
masyarakat desa, antara lain tambatan perahu,
pasar desa, tempat pemandian umum, saluran
irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan
terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan
desa, embung desa, dan jalan desa (penjelasan
Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa).
Berdasarkan Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, Kewenangan yang ditugaskan
oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota kepada Desa
meliputi:
1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa dalam Kerangka....(Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena)

Biaya
disediakan
oleh
Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota. Terkait dengan hal tersebut Pasal 372 UU
No. 23 Tahun 2014 secara jelas menyatakan : (1)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menugaskan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya kepada Desa; (2) Pendanaan
untuk melaksanakan urusan Pemerintahan
yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah
Pusat dibebankan kepada APBN. (3) Pendanaan
untuk melaksanakan urusan Pemerintahan
yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah
Daerah Provinsi dibebankan kepada
APBD
Provinsi. (4) Pendanaan untuk melaksanakan
urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada
Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
Di samping kewenangan atribusi, dalam
materi muatan peraturan desa memuat
kewenangan
delegasi
dimana
peraturan
perundang-undangan
yang
memerintahkan
pembentukan peraturan desa antara lain:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Pasal 73 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(pasal 79 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014).
Perubahan Rencana Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (Pasal 120 PP No. 43 Tahun
2014).
Perencanaan,
pemanfaatan,
dan
pendayagunaan aset Desa dan tata ruang
dalam pembangunan kawasan perdesaan
(Pasal 125 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014).
Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM
Des) (Pasal 88 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014).
Pembentukan lembaga kemasyarakatan
Desa (Pasal 150 PP No. 43 Tahun 2014).
Pembentukan Lembaga Adat Desa (Pasal
152 PP No. 43 Tahun 2014)

Terkait dengan pembentukan peraturan
desa, menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan
perlu adanya asas-asas formal dan material.7
Asas Formal terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.

Asas tujuan yang jelas (beginsel van
duidelijke doelstelling);
Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel
van het juiste orgaan);
Asas
perlunya
peraturan
(het
noodzakelijkheidsbeginsel);
Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van
uitvoerbaar-heid);
Asas konsensus (het beginsel van den
consensus).

Sedangkan Asas Material meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.

Asas tentang terminologi dan sistematika
yang benar (het beginsel van duidelijke
terminologie en duidelijke systematiek);
Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van
kenbaar-heid);
Asas perlakuan yang sama dalam hukum
(het rechtsgelijk-heidsbeginsel);
Asas
kepastian
hukum
(het
rechtszekerheidsbeginsel);
Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan
individual (het beginsel van deindividuele
rechtsbedeling).

Dalam
asas
pembentukan
peraturan
perundang-undangan, disamping menganut
asas-asas pembentukan perundang-undangan
yang baik, juga berlandaskan juga pada asasasas hukum umum, yang terdiri atas asas hukum
umum negara berdasarkan atas hukum, asas
hukum umum pemerintahan berasarkan sistem
konstitusi, asas hukum negara berdasarkan
kedaulatan rakyat8.
Dalam menyusun peraturan desa terdapat
batasan-batasan yang harus dijadikan acuan
umum dalam penyusunan paraturan perundangundangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam
menyusun
peraturan
perundang-undangan
harus berdasarkan pada asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik, yang
meliputi:
(1) Kejelasan tujuan; bahwa setiap pembentukan
peraturan
perundang-undangan
harus
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak
di capai;
(2) Kelembagaan
atau
organ
pembentuk
yang tepat; bahwa setiap jenis peraturan
perundang-undangan
harus
dibuat
lembaga/pejabat
pembentuk
peraturan
perundang-undangan
yang
berwenang.
Peraturan
perundang-undang
tersebut
dapat dibatalkan atau batal demi hukum,
bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak
berwenang;
(3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
bahwa dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat
dengan jenis perundang-undangannya
(4) Dapat dilaksanakan; bahwa dalam setiap
pembentukan
peraturan
perundangundangan harus memperhatikan efektifitas
peraturan perundang-undangan tersebut
dalam masyarakat, baik secara filosofis,
yuridis, maupun sosiologi;
(5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa
setiap
peraturan
perundang-undangan

7 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam
Pembentukan Perundang-undangan Nasional, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional,1994), hlm 5.
8 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)., hlm. 196-197.
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dibuat
karena
memang
benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan
masyarakat,
berbangsa,dan
bernegara;
(6) Kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan
perundang-undangan harus memenuhi
persyaratan teknis penyusun peraturan
perundang-undangan
sistimatika,
dan
pilihan kata atau terminologi, serta bahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengeri
sehingga tidak menimbulkan berbagai
macam interprentasi dalam pelaksanaannya;
(7) Keterbukaan;
bahwa
dalam
proses
pembentukan
peraturan
perundangundangan,
mulai
dari
perencanaan,
persiapan, penyusunan, dan pembahasan
bersifat transparan dan terbuka.
B.3.Peranan Peraturan Desa dalam Otonomi
Desa
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan
bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dari perspektif otonomi desa, perlu melihat
keberlakuan peraturan desa. Keberlakuan suatu
peraturan perundang-undangan mempunyai
lingkungan keberlakuan yang disebut dengan
istilah lingkungan kuasa. Lingkungan Kuasa
suatu aturan hukum Menurut Logemann
meliputi 4 (empat) hal, yaitu: 9
a.

Lingkungan kuasa tempat
atau territorial sphere).

(ruimtegebied

Berlakunya aturan hukum (peraturan
perundang-undangan) dibatasi oleh ruang
atau tempat. Apakah sesuatu aturan hukum
itu berlaku untuk suatu wilayah negara atau
hanya berlaku untuk suatu bagian dari wilayah
negara. Seperti diketahui, “daerah kekuasaan”
berlakunya
suatu
Undang-undang
dapat
meliputi seluruh wilayah negara, tetapi untuk
suatu keadaan tertentu atau suatu materi
tertentu hanya diberlakukan untuk suatu
wilayah tertentu pula. Suatu peraturan daerah
hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu
(Provinsi, dan Kabupaten/Kota) saja.
b.

Lingkungan kuasa persoalan (zakengebied
atau material sphere).

Suatu materi atau persoalan tertentu yang
diatur dalam suatu peraturan perundang9
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undangan mengidentifikasi masalah tertentu.
Dengan demikian maka persoalan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan
menunjukkan lingkup materi yang diatur,
apakah persoalannya adalah persoalan publik
atau privat, persoalan perdata atau pidana
dan sebagainya. Materi tersebut menunjukkan
lingkup masalah atau persoalan yang diatur.
c.

Lingkungan kuasa orang (personengebied).

Sesuatu
aturan
mungkin
hanya
diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan
orang atau penduduk tertentu. Dengan
ditetapkannya subyek atau orang (orang)
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
tersebut
maka
memperlihatkan
adanya
pembatasan mengenai orangnya. Undangundang tentang Pegawai Negeri, Undang-Undang
tentang Tenaga Kerja. Undang-Undang tentang
Pidana Militer, Undang-Undang tentang Pajak
Orang Asing, dan sebagainya, menunjukkan
bahwa peraturan perundang-undangan tersebut
hanya diberlakukan bagi kelompak orang yang
diidentifikasi dalam peraturan perundangundangan tersebut.
d.

Lingkungan kuasa waktu (tijdsgebied atau
temporal sphere).

Lingkungan waktu menunjukkan kapan
suatu peraturan perundang-undangan berlaku,
apakah berlaku untuk suatu masa tertentu atau
untuk masa tidak tertentu. Apakah mulai berlaku
sejak ditetapkan atau berlaku surut sebelum
ditetapkan. Berlakunya suatu peraturan hukum
ditentukan oleh waktu.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka
peraturan desa berada dalam lingkungan kuasa
tempat. Hal ini dapat disebabkan oleh karena
peraturan desa merupakan peraturan yang
bersifat lokalistik artinya daya lakunya hanya
untuk suatu desa tertentu saja dan tidak berlaku
di luar desa tersebut. Dengan sifat lokalistiknya,
peraturan desa dapat menjadi alat untuk
mewujudkan otonomi desa.
Otonomi desa merupakan otonomi asli yang
berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa
atau dengan sebutan lain disebut otonomi asli
karena eksistensi otonomi asli bukan akibat
“pemberian” atau pendelegasian wewenang
dari negara (pemerintah pusat). Sedangkan
otonomi daerah merupakan hasil pendelegasian
wewenang yang diberikan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi
dari asas desentralisasi yang dianut oleh
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Namun demikian yang perlu diperhatikan
dan perlu pencermatan lebih mendalam,
eksistensi otonomi asli mesti harus dipahami
secara
benar,
memang
dalam
otonomi

Rosidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu perundang-Undangan Indonesia (Bandung:Mandar Maju, 1998), hlm. 6.
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ada kemandirian, ada kebebasan satuan
pemerintahan, baik pemerintah daerah provinsi,
kabupaten/kota, termasuk di dalamnya desa,
kemandirian dan kebebasan yang dimiliki
tidak sampai pada kualitas kemerdekaan.
Di dalam tata pemerintahan, otonomi juga
diartikan sebagai mengurus dan mengatur
rumah tangga sendiri, otonomi juga diartikan
sebagai sesuatu
yang bermakna kebebasan
atau kemandirian (Zelfstandigheid) tetapi bukan
kemerdekaan
(Onafhankelijkheid).
Dalam
otonomi harus tersedia ruang gerak yang cukup
untuk melakukan kebebasan menjalankan
pemerintahan, dalam otonomi senantiasa
memerlukan kemandirian atau keleluasaan10.
Otonomi bukanlah proses pemerdekaan
daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan
yang terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan
sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut
dari suatu daerah (absolute Onafhankelijkheid)
karena otonomi adalah suatu proses untuk
memberikan kesempatan kepada daerah untuk
bisa berkembang sesuai dengan potensi yang
mereka miliki. Dengan demikian otonomi harus
bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalkan
segala potensi lokal, baik alam, lingkungan
maupun kebudayaan. Dan optimalisasi bukanlah
eksploitasi melainkan sebuah proses yang
memungkinkan daerah bisa mengembangkan
diri dan mengubah masyarakat daerah menjadi
lebih baik11. Namun harus disadari bahwa dalam
pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan
dalam penyelenggaraan otonomi desa harus
tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan menekankan bahwa desa adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan
negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang
dan kebebasan otonomi desa menuntut
tanggungjawab untuk memelihara integritas,
persatuan dan kesatuan bangsa dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan
tanggungjawab
untuk
mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam
koridor peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam
melaksanakan
otonomi
desa
tersebut peraturan desa memiliki peran
strategis menggerakkan roda pemerintahan
dan pembangunan desa. Peran strategis
tersebut merupakan cerminan dari materi
muatan peraturan desa itu sendiri yang
memuat banyaknya kewenangan desa terutama
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa.
Namun peran strategis peraturan desa tidak
dapat mewujudkan otonomi desa secara optimal
apabila tidak didukung oleh kualitas pemerintah

desa, perangkat desa dan masyarakat desa
itu sendiri, terutama dalam pembentukan
peraturan desa. Dengan kata lain, semua pihak
yang terlibat dalam pembentukan peraturan
desa seharusnya memahami
pembentukan
peraturan desa berdasarkan UU No. 12 Tahun
2011 dan UU No. 6 tahun 2014 serta memahami
kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka
mewujudkan otonomi desa.
C.

Penutup

Adapun kesimpulan yang dapat penulis
kemukakan sebagai berikut:
(1) Kedudukan peraturan desa dapat dilihat
dari 2 (dua) aspek yaitu sebagai produk
hukum dan produk politik. UU Nomor
10 Tahun 2004 dan UU nomor 12 Tahun
2011 memandang peraturan desa sebagai
produk hukum, UU No. 32 Tahun 2004
memandang peraturan desa sebagai produk
politik bukan produk hukum. Sementara
UU nomor 6 tahun 2014 melihat peraturan
desa sekaligus dua sisi baik sebagai produk
hukum maupun sebagai produk politik. UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
tidak
diakomodir
kedudukan
peraturan desa. Sebagai turunan dari UU
No. 6 tahun 2014, PP 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun
2014 tentang Desa memandang Peraturan
Desa sebagai produk hukum namun lebih
menitikberatkan kepada peraturan desa
sebagai produk politik (tata cara penyusunan
peraturan desa). Konsekuensi sebagai
produk hukum, peraturan desa tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum serta pembentukannya mengacu
kepada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
sedangkan
konsekuensi
sebagai produk politik, peraturan desa
melibatkan peran serta masyarakat dalam
pembentukannya disamping peran kepala
desa dan BPD.
(2) Dalam penjelasan umum angka 7 UU No. 6
tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa
penetapan Peraturan Desa merupakan
penjabaran
atas
berbagai kewenangan
yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Dengan demikian materi muatan
peraturan desa terdiri atas:

a.

b.

penjabaran atas berbagai kewenangan
yang dimiliki desa; dan
mengacu kepada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

10 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2001), hlm.26.
11 Tim Lapera, Otonomi Pemberian Negara, kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah (Jakarta Lapera Pustaka Utama, 2001), hlm.
154-155.
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(3) Dalam
melaksanakan
otonomi
desa
tersebut peraturan desa memiliki peran
strategis menggerakkan roda pemerintahan
dan pembangunan desa. Peran strategis
tersebut merupakan cerminan dari materi
muatan peraturan desa itu sendiri yang
memuat banyaknya kewenangan desa baik
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa.
Mengingat sangat strategisnya peranan
peraturan desa dalam kerangka otonomi desa,
para pihak yang terlibat dalam pembentukan
peraturan desa (Kepala Desa, BPD dan
masyarakat desa) harus memahami kedudukan
peraturan desa sebagai peraturan perundangundangan (produk hukum) dan sebagai
produk politik. Dengan memahami kedudukan
peraturan desa tersebut, secara simultan para
pihak tersebut di atas hendaknya meningkatkan
kapasitasnya dalam teknik pembentukan
peraturan desa berdasarkan UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan proses pembentukan
peraturan desa berdasarkan UU No. 6 tahun
2014 jo PP No. 43 Tahun 2014 dan memahami
kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka
mewujudkan otonomi desa.
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Abstrak
Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi di daerah.
Desa merupakan ujung tombak dari keberhasilan kebijakan desentralisasi itu sendiri, sebab desa merupakan
pranata yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Melalui kebijakan desentralisasi desa melalui
pemerintahan tingkat desa dapat dipandang sebagai agen perubahan dan penyedia pelayanan publik yang paling
dekat dengan masyarakat. Desa dan pemerintahan desa telah banyak mengalami perubahan hingga saat ini.
Perubahan konsep desentralisasi yang diberikan kepada desa dapat dilihat melalui perubahan dan perkembangan
konsep yang diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang desa. Perubahan dalam regulasi tersebut
dapat menentukan apakah hak, kewenangan, dan kedudukan desa semakin mandiri dan leluasa atau tidak. Saat
ini, desa telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut
menandakan babak baru bagi kebijakan desentralisasi yang ditujukan kepada desa dan masyarakatnya.
Kata Kunci: Desa, Pemerintahan Desa, Desentralisasi.
Abstract
Village is one of the important elements on the implementation of decentralization and local democratization. Village
can be considered as the determinant in assuring the success of the implementation of decentralization policy,
because the village is an institution which can be closer to the local community than any other formal institution.
Through the process of decentralization, village can be used as an agent of change and a provider for local public
services which can reach the local community to the lowest level. Village and its governmental structures have
been much developed and changed to date. The alteration of the village in the concept of decentralization can be
assumed from the changes and developments of many related policies concerning local government and village
concept. Through the legislation, it can be seen whether the government will accommodate the village with a variety
of rights, authorities, and roles more independently or not. Currently, village has been specifically regulated in
Law No. 6/2014. The legislation indicates a new regime for decentralization policy, mainly to the village and local
community.
Keywords: Village, Local Government, Decentralization.

A.

Pendahuluan

Regulasi mengenai otonomi daerah telah
silih berganti diterbitkan, banyak mengangkat
mengenai persoalan di tingkat kabupaten/kota,
namun masih sedikit yang mengangkat mengenai
keterlibatan dan peran desa didalamnya.
Padahal di dalam konstitusi (UUD 1945), desa
atau kesatuan masyarakat hukum adat atau
dengan istilah lainnya diatur secara khusus.
Peran desa bukan hanya sebagai bagian asli
(original) dari komunitas masyarakat Indonesia
itu sendiri tetapi sebagai gerbang terdekat dalam
pelaksanaan otonomi di daerah.
Desa sebagai sebuah entitias yuridis, sosial
dan politik memiliki beberapa karateristik yang
amat penting dalam menyokong keberhasilan
kehidupan
masyarakatnya.
Beberapa

keunggulan desa sebagai penyokong kehidupan
masyarakat antara lain:
a. Desa merupakan lembaga pemerintahan
dan pelayanan publik yang paling dekat
dengan kehidupan masyarakat. Desa dan
masyarakat merupakan dua hal yang sudah
melekat sejak lama dan memiliki hubungan
social dan historis yang sangat kuat.
b. Sebagai demokrasi yang paling dekat
dengan masyarakat, desa pantas untuk
disebut sebagai ujung tombak pelaksanaan
otonomi daerah. Hal ini dapat terjadi apabila
pemerintah desa berdaya dan mampu
menjalakan fungsinya dengan baik.
c. Sejarah dan budaya yang terbentuk sangat
lama di desa mempunyai peranan yang
amat penting untuk membentuk karakter
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masyarakat desa tersebut. Di desa banyak
tumbuh dan berkembang nilai-nilai kearifan
local yang tidak dapat diabaikan seiring
dengan perkembangan masyarakat desa.
Keunikan ini menjadikan desa sebagai aset
budaya dan sosial yang amat penting.
Seiring perkembangannya, pemerintah dan
DPR pada akhirnya menerbitkan regulasi khusus
yang mengatur tentang desa melalui UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa. Banyak pihak yang
berharap agar regulasi mengenai desa ini segera
terealisasikan dengan baik. Namun tidak sedikit
juga pihak yang pesimis terhadap keberhasilan
pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.

3.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa
diharapkan
membawa
sejumlah
perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa. Selain itu, UU ini memberikan
angin segar bagi desa dengan munculnya ide
kebijakan yang mengucurkan dana bagi desa
dalam jumlah yang sangat besar, yaitu: 1 Miliar
lebih untuk 1 (satu) desa.
Pertanyaan yang amat penting untuk
dijawab sebetulnya, apakah kebijakan-kebijakan
yang akan lahir dari UU Desa tersebut secara
otomatis akan memberikan dampak yang baik
atau seperti yang diharapkan. Sebab salah
satu persoalan dalam penyelenggaraan otonomi
daerah (termasuk otonomi bagi desa) adalah pada
proses implementasi kebijakan desentralisasi
tersebut.
Selain itu, faktor kesiapan pemerintah desa
juga harus diperhatikan sebab jangan sampai
kebijakan yang pada awalnya mendukung
keberadaan desa malah membuat desa menjadi
‘sarang persoalan’ otonomi yang baru, baik
segi akuntabilitas dan transparansi keuangan,
maupun pertanggungjawaban secara sosial dan
politik.
Beberapa hal mendasar yang patut
diperhatikan dengan lahirnya UU Desa, antara
lain:
1.

Isu yang berkembang bahwa dengan
disahkannya Undang-Undang Desa maka
tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana
dari pemerintah pusat melalui APBN lebih
kurang 1 Milyar per tahun. Pada pasal 72
ayat (1d) mengenai sumber pendapatan desa,
disebutkan bahwa alokasi dana desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya
dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan
“Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”;
Diaturnya secara khusus mengenai hak dan
kewenangan desa. Hak dan kewenangan ini
dapat berimbas pada besarnya kedudukan
independen desa dari perangkat daerah
lainnya seperti kecamatan. Selain itu,
otonomi desa dalam hal pengelolaan
kewenangan di bidang sosial, politik,
administratif, dan keuangan akan menjadi
semakin kuat dan besar seiring dengan
pengaturan secara tegas dan jelas dalam UU
Desa tersebut;
Dengan semakin besarnya dana dan
kewenangan yang diberikan kepada desa,
maka berdampak pula pada kualitas
kompetensi dan kemampuan teknis para
perangkat desa. Mau tidak mau, tingkat
kompetensi
dan
pengetahuan
para
perangkat desa juga harus ditambah agar
supaya tugas dan fungsi perangkat desa
dalam menjalankan pemerintahan desa
menjadi lebih maksimal. Jika tidak maka
UU Desa tidak memberikan efek apapun.
Persoalannya adalah apakah Pemerintah
Kabupaten/Kota memiliki political will dan
dana yang mencukupi untuk menambah
tingkat kompetensi dan pengetahuan para
perangkat desa di wilayahnya.

Lahirnya UU Desa telah melahirkan
babak baru bagi penyelenggaraan kebijakan
desentralisasi di tingkat pemerintahan terendah
di Indonesia. Dengan UU tersebut, Desa menjadi
lebih kokoh dan tegas dalam hal status legal dan
legitimasinya. Selain itu, dalam UU Desa tersebut
diberikan sejumlah hak-hak mendasar baik bagi
pemerintahan desa maupun bagi masyarakat
desa itu sendiri, ditambah sejumlah kewajiban
bagi kedua pranata tersebut.
B.

Pembahasan

B.1.Konsep Desentralisasi
Menurut
Hoesein1,
desentralisasi
mengandung
dua
pengertian.
Pertama,
desentralisasi mengandung pengertian sebagai
pembentukan daerah otonom dan penyerahan
wewenang tertentu kepada daerah oleh
pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dapat
pula diartikan sebagai penyerahan wewenang
tertentu kepada daerah otonom yang telah
dibentuk oleh pemerintah pusat.
Desentralisasi pada dasarnya melibatkan
adanya transfer terhadap kewenangan politik,
administrasi, dan keuangan dari pemerintah
pusat kepada lembaga pemerintah daerah atau
dibawahnya. Transfer tersebut menghendaki
adanya kedudukan yang hierarkis di antara

1 PKP2A I LAN Bandung, 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa, PKP2A I LAN,
Bandung, hlm. 37.
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tingkat pemerintahan daerah. Tipe tingkatan
pemerintahan yang paling dikenal adalah
3 (tiga) tingkatan yaitu pemerintah pusat,
pemerintah Negara bagian, dan pemerintah
daerah atau sub-nasional. Sedangkan bentukbentuk dari desentralisasi dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu desentralisasi
melalui dekonsentrasi (decentralization by
deconcentration),
desentralisasi
melalui
pendelegasian (decentralization by delegation),
dan
desentralisasi
melalui
devolusi
(decentralization by devolution).2
Pendapat
lain
yang
tidak
disampaikan oleh Larry Diamond3 :

Penerapan desentralisasi dapat memberikan
keuntungan-keuntungan
bagi
masyarakat
dan pemerintah. Menurut Hofman4, beberapa
keuntungan tersebut, yaitu:

b.

c.
d.

a.

b.

berbeda

“decentralization is the transfer of authority,
responsibility, and accountability from central
to local governments. Decentralization can
take various forms, commonly described in
public administration terms as deconcentration,
devolution, and delegation. Decentralization
also has several dimensions that reflect, in
general terms, increasing and often sequential
stages of progress in achieving the governance
objectives of decentralization. These stages are:
(a) Administrative decentralization (functional
responsibility); (b) Financial decentralization
(access
to
resources);
and
(c)
Political
decentralization (accountability).”

a.

dan aktualisasi dari desentralisasi yang diadopsi
oleh setiap negara dan kebutuhannya. Faktorfaktor tersebut antara lain:5

Memungkinkan pemerintah daerah untuk
lebih memahami kebutuhan dan keinginan
daerah/masyarakat
daerah
(better
knowledge of local demands).
Memungkinkan pemerintah daerah untuk
lebih mampu merespon atau menjawab
berbagai tantangan dan tuntutan dari
masyarakat (ability to respond to local cost
variations).
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam menentukan jalannya pemerintahan
(increased scope for community participation).
Mendekatkan jarak antara masyarakat
dan pemerintah sehingga masyarakat
merasakan manfaat yang didapat dari biaya
yang dikeluarkannya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
suatu negara menerapkan konsep desentralisasi.
Alasan-alasan tersebut berbeda pada negaranegara yang sudah maju dengan yang belum.
Banyak faktor yang mempengaruhi bentuk ideal

c.

d.

e.

f.

Kuantitas dari pemerintah daerah sesuai
dengan ukuran absolut dan relatif dari
wilayah dan kemampuan masing-masing
daerah (absolute and relative sizes and
wealth).
Pendistribusian fungsi-fungsi pemerintahan
(terkait dengan rentang pelayanan pulik,
eksternalitas, dan pembagian wilayah
daerah, dan sebagainya) - (the distribution
of functions (relative to the “span” of public
goods, externalities and jurisdictional
spillovers, and so on).
Kondisi dari lembaga-lembaga yang telah
terbentuk terkait dengan pengaruhnya
terhadap kompetisi dalam pemerintahan
(with particular attention to their effects on
government competition).
Peranan dan kedudukan dari konstitusi
Negara yang bersangkutan (sebagai contoh
terkait dengan kemerdekaan dari pengadilan
dan perlindungan hak-hak kolektif).
Karakteristik teknis dan tujuan kebijakan
dari pelayanan publik yang sifatnya spesifik
(The technical characteristics and policy
objectives of specific public services).
Kondisi politik yang sedang berlangsung
(The current political situation).

Sebagaimana juga yang hampir sama
diungkapkan oleh Josef Riwu Kaho6, bahwa
disamping memiliki beberapa keuntungan,
desentralisasi juga mengandung kelemahankelemahan, antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.

Karena besarnya organ-organ pemerintahan,
maka struktur pemerintahan bertambah
kompleks yang mempersulit koordinasi;
Keseimbangan dan keserasian antara
bermacam-macam kepentingan dan daerah
dapat lebih mucah terganggu;
Khusus mengenai desentralisasi territorial,
dapat mendorong timbulnya apa yang
disebut daerahisme atau propinsialisme;
Keuntungan yang diambil memerlukan
waktu yang lama, karena memerlkukan
perundingan yang bertele-tele;
Dalam
penyelenggaraan
desentralisasi,
diperlukan biaya yang lebih banyak dan
sulit untuk memperoleh keseragaman dan
kesederhanaan.

Pelaksanaan desentralisasi memang tidaklah
sesederhana yang dipahami dalam konsep dan

2 Katorobo, James. 2005. Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy, 6th Global Forum on Reinventing
Government Towards Participatory and Transparent Governance, Seoul, Republic of Korea, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/un/unpan019467.pdf (diunduh pada tanggal 14 April 2015).
3 Barnett, Camille Cates, et.al. 1997. Democratic Decentralization. Research Triangle Institute. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
Pnada635.pdf. (diunduh pada tanggal 14 April 2015).
4 PKP2A I LAN Bandung, op.cit., hlm. 42.
5 World Bank, 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries, World Bank Report, http://siteresources.worldbank.org/
INTHSD/Resources/topics/Stewardship/Rethinking_Decentralization.pdf, (diunduh pada tanggal 14 April 2015).
6 Kaho, Josef Riwu, 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Rajawali Press, Jakarta.

331

Vol. 12 N0. 03 - Oktober 2015 : 329 - 338

teori. Persoalan desentralisasi amat kompleks
dan rumit. Banyak dimensi sosial, politik,
ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi
keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi di
suatu negara.
Permasalahan-permasalahan
tersebut
cenderung terjadi pada tataran realitas terutama
di negara-negara berkembang. Kondisi ini amat
dimungkinkan terjadi karena keterbatasan
sumber daya yang dimilikinya. Untuk mencegah
terjadinya permasalahan tersebut, maka dalam
penerapan desentralisasi terlebih dahulu perlu
ditata suatu kondisi yang kondusif dan dilakukan
secara bertahap serta terpadu. Minimal terdapat
5 kondisi penting yang dibutuhkan dalam
menerapkan desentralisasi menurut World
Bank, yaitu:7
a. The decentralization framework must link, at
the margin, local financing and fiscal authority
to the service provision responsibilities and
functions of the local government.
b. The local community must be informed about
the costs services and services delivery
options involved and the resource envelope
and its sources – so that the decisions they
make are meaningful.
c. There must be a mechanism by which the
community can express its preferences in
a way that is binding on the politicians – so
that there is a credible incentives for people
to participate.
d. There must be a system of accountability
that relies on public and transparent
information which enables the community
to effectively monitor the performance of the
local government and react appropriately to
that performance so that politicians and local
officials have an incentive to be responsive.
e. The instruments of decentralization – the
legal and institution framework, the structure
of service delivery responsibilities and
the intergovernmental fiscal system – are
designed to support the political objectives.
B.2.Perkembangan Desentralisasi Desa
Persoalan tentang desa terutama dalam
aspek kebijakan desentralisasi telah diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Sebelum UU No. 6 Tahun 2014 lahir, desa telah
diatur secara jelas dalam berbagai regulasi,
antara lain:
a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desapraja;
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa;
c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
7

World Bank, op.cit.
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e.
f.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Sepanjang perkembangan dan perubahan
peraturan tersebut, substansi mengenai batasan
yuridis, struktur pemerintahan desa, dan fungsi
serta kewenangan pemerintahan desa turut
mengalami perkembangan dan perubahan.
Di dalam UU Nomor 19 Tahun 1965, diatur
bahwa desaparaja adalah kesatuan masyarakat
hukum yang tertentu batas-batas daerahnya,
berhak mengatur rumah tangganya sendiri,
memilih penguasanya dan mempunyai harta
benda sendiri. Desapraja merupakan sebuah
badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban
dalam hukum. Desapraja dipimpin oleh kepala
desapraja.
Desapraja berhak dan berkewajiban mengatur
dan mengurus rumah tangga daerahnya. Segala
tugas kewenangan yang telah ada berdasarkan
hukum adat atau peraturan-perundangan
dan peraturan-peraturan Daerah di atasnya
yang berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-undang Desapraja dan tetap
menjadi tugas kewenangan Desapraja sejak saat
berlakunya Undang-undang ini. Penyerahan
urusan rumah tangga yang diserahkan kepada
desapraja harus disertai dengan alat-alat dan
sumber keuangan yang diperlukan.
Poin penting lainnya yaitu adanya orientasi
kebijakan dari pemerintah pusat untuk pada
akhirnya membentuk desa yang sudah patut
menjadi daerah tingkat III.sebagaimana diatur
dalam UU tersebut bahwa Berdasarkan usul
Pemerintah Daerah tingkat II, Pemerintah Daerah
tingkat I dapat memberikan saran kepada Menteri
Dalam Negeri untuk meningkatkan suatu atau
beberapa Desapraja dalam daerahnya menjadi
Daerah tingkat III. Istilah “daerah tingkat III”
belum pernah ditemukan dalam berbagai
regulasi tentang pemerintahan daerah dan desa
sesudah UU No. 19/1965. Penulis menganggap
bahwa mungkin yang dimaksud dengan
daerah tingkat III adalah pembentukan wilayah
kecamatan sebagaimana konsep pemerintahan
daerah dewasa ini.
Selain tugas dan kewenangan yang muncul
dari keberadaan desapraja yang berhak untuk
mengurus rumah tangganya sendiri. Desapraja
diwajibkan melaksanakan tugas pembantuan
dari instansi-instansi Pemerintah atasannya.
Sebagai proses pertanggungjawaban, desapraja
memberikan pertanggungan jawab atas tugas
tersebut kepada instansi yang berwenang atau
yang memberikan tugas pembantuan tersebut.
Selain itu, dalam konteks hubungannya
dengan pemerintah di atasnya, kepada desapraja
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diberikan hak untuk dapat mengusahakan
dan membela kepentingan Desapraja dan
penduduknya kehadapan Pemerintah Daerah
atasannya. Dalam arti mengusahakan dan
membela kepentingan itu termasuk juga haknya
Desapraja untuk menuntut sesuatu bantuan
yang diperlukan dari Daerah atasannya.
Untuk hal tersebut, di bagian penjelasan UU
tersebut ditegaskan pula bahwa kepada desapraja
diberikan kebebasan bergerak bagi Desparaja
demi kepentingan kemajuan dan memperbesar
daya-gunanya untuk menduduki taraf yang lebih
baik menuju kepada peningkatannya menjadi
Daerah tingkat III dan ikut-sertanya mengambil
bagian dalam segala usaha perjuangan mencapai
kesejahteraan masyarakat. Keleluasaan tersebut
diberikan dengan tujuan agar masyarakat desa
mampu untuk mendorong dirinya sendiri melalui
segala aktifitas yang baik bagi perkembangan
kehidupan masyarakat desa.
Keberadaan UU No. 19 Tahun 1965
digantikan dengan hadirnya UU No. 5 Tahun
1979 yang juga khusus mengatur tentang
desa. Hadirnya UU tersebut bertujuan untuk
menggantikan UU sebelumnya yang sudah
dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan karenanya perlu diganti. Selain
itu pertimbangan membentuk UU No. 5 Tahun
1979 adalah untuk mewujudkan sifat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menghendaki
kedudukan
pemerintahan
Desa
sejauh
mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan
keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat
istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat
pemerintahan Desa. Dengan tujuan, agar
makin mampu menggerakkan masyarakat
dalam partisipasinya dalam pembangunan dan
menyelenggarakan administrasi Desa yang
makin meluas dan efektif. UU ini merupakan
bagian dari paket kebijakan desentralisasi yang
pada saat itu diterapkan oleh rejim Orde Baru
melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah.
Dalam UU tersebut, desa merupakan suatu
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk di
dalamnya
kesatuan
masyarakat
hukum
yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung di bawah Camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam UU ini desa dibedakan
dari kelembagaan daerah lainnya yaitu
kelurahan yang merupakan suatu wilayah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah
langsung di bawah Camat, yang tidak berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Desa dan kelurahan merupakan bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
merupakan
subordinasi
dari
kecamatan.

Dalam konteks ini, desa bukan merupakan
pemerintahan daerah yang bersifat mandiri dan
belum memiliki otonomi sendiri.
Dalam UU 5/1979 tidak diatur mengenai
hak dan kewenangan dari desa yang merupakan
kewenangan desentralisasi bagi desa. Kewenangan
desa diwujudkan dalam kewenangan oleh Kepala
Desa yaitu : menjalankan hak, wewenang, dan
kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dan merupakan penyelenggara dan penanggung
jawab
utama
di
bidang
pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
Desa, urusan pemerintahan umum termasuk
pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku dan menumbuhkan serta
mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat
sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan
Desa.
Sebagai subordinasi dari kecamatan maka,
dalam melaksanakan hak dan kewenangannya,
kepala desa bertanggung jawab kepada pejabat
yang berwenang mengangkat melalui Camat.
Selain itu, desa belum memiliki kewenangan
dalam hal pembentukan peraturan desa.
sebagian besar ketentuan teknis penyelenggaraan
pemerintahan desa dibebankan kepada menteri
terkait melalui peraturan menteri.
Kewenangan
yang
diberikan
kepada
pemerintahan desa dalam hal kewenangan
yang mengatur yaitu berupa keputusan desa.
Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa
setelah
dimusyawarahkan/dimufakatkan
dengan Lembaga Musyawarah Desa. Proses
pembentukan dan inisiasi sebenarnya dapat
dilakukan secara oleh kepala desa, sebab
peranan Lembaga Musyawarah Desa hanyalah
memberikan
masukan
dalam
tahapan
musyawarah namun tidak dalam kapasitas
sebagai pemberi persetujuan bersama.
UU No. 5 Tahun 1979 pada akhirnya
digantikan dengan hadirnya UU No. 22 Tahun
1999, yang lahir menggantikan UU No. 5 Tahun
1974 seiring dengan runtuhnya rejim orde baru.
Orde reformasi ditandai dengan munculnya
semangat untuk melaksanakan kebijakan
desentralisasi yang lebih demokratis. UU No. 22
Tahun 1999 desa dimaknai sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah
kabupaten.
Dalam UU No. 22/1999 desa dan
pemerintahan desa diberikan ruang lingkup
kewenangan yang luas. Hal ini dapat dimaknai
dari kewenangan desa, sebagai berikut:
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a.
b.
c.

Kewenangan desa mencakup kewenangan
yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
Kewenangan yang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku belum dilaksanakan
oleh daerah dan pemerintah; dan
Tugas
pembantuan
dari
pemerintah,
pemerintah propinsi, dan pemerintah
kabupaten.

Perluasan kewenangan desa dibandingkan
dengan sebagaimana yang diatur dalam UU No.
5/1979 terutama pada poin a dan b. Dalam dua
jenis kewenangan tersebut, desa pada dasarnya
diberikan hak untuk menggagas (berkreatifitas)
dan mengatur serta mengurus kewenangan
sendiri kewenangan-kewenangan tersebut.
Dari segi pendanaan pelaksanaan urusan
dan kewenangan desa, UU tersebut memberikan
sumber pendanaan yang amat luas dan beragam.
Bahkan untuk tugas pembantuan yang diberikan
kepada desa, wajib disertai dengan pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia. UU tersebut memberikan jaminan
yuridis bahwa Pemerintah Desa berhak menolak
pelaksanaan tugas pembantuan tersebut jika
tidak disertai dengan hal-hal tersebut diatas.
Dalam UU tersebut, kedudukan kecamatan
sebagai atasan dari desa dihapuskan. Kepala
desa
dalam
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsinya ditujukan
kepada masyarakat desa melalui Badan
Perwakilan Desa. Selain itu, Kepala Desa dapat
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati.
UU No. 22 Tahun 1999 kemudian digantikan
dengan UU No. 32 Tahun 2004. Dengan
digantikannya UU No. 22/1999 maka peraturan
tentang desa dan pemerintahan desa juga
mengalami perubahan paradigma dan konsep
penyelenggaraan. Desa dalam UU No. 32/2004
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini
tidak jauh berbeda dengan pengertian desa
dalam UU No. 22/1999.
Menurut UU No. 32/2004 terdapat 4 (empat)
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan desa, yaitu:

a.

b.
c.
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urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul desa;
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
kabupaten/kota
yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;
tugas
pembantuan
dari
Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota;

d.

urusan pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan
perundang-perundangan
diserahkan kepada desa.

Dalam rejim UU NO. 32/2004 hak adat
istiadat, kekhasan, dan asal usul desa telah
diakui sebagai bagian yang hakiki pada desa.
Dalam UU ini pula diberikan keleluasan bagi
masyarakat desa untuk turut menentukan
keberlanjutan
dan
keberadaan
desa.
keleluasaan tersebut diatur dalam ketentuan
bahwa pembentukan, penghapusan, dan/atau
penggabungan Desa dengan memperhatikan asal
usulnya atas prakarsa masyarakat. Selain itu,
desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat
diubah atau disesuaikan statusnya menjadi
kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah
desa bersama badan permusyawaratan desa
yang ditetapkan dengan Perda.
Apabila dibaca dalam ruang lingkup
kewenangan tersebut, desa dapat dipandang
sebagai sebuah model otonomi daerah yang
mandiri. Hal tersebut dapat dimaknai dari
kewenangan mengatur yang diberikan oleh UU
No. 32/2004 dan bukan hanya kewenangan
untuk mengurus saja. Selain itu, dalam
pelaksanaan urusan otonomi daerah yang
lebih luas, desa juga turut dilibatkan dalam
program dan kegiatan pemerintahan tingkat
atasnya melalui tugas pembantuan. Penegasan
ini menandakan bahwa UU No. 32/2004 pada
dasarnya memberikan ruang yang cukup luas
bagi desa untuk terlibat lebih banyak dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Selain dalam UU No. 32/2004, desa juga
diatur secara khusus dalam PP No. 72 Tahun
2005 tentang Desa. PP tersebut sebagai peraturan
pelaksanaan dari UU No. 32/2004. Dalam PP
tersebut diatur bahwa urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
adalah urusan pemerintahan yang secara
langsung
dapat
meningkatkan
pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat. Melalui PP
tersebut desa difungsikan sebagai ujung tombak
pelayanan publik dan pemberdayaan yang paling
dekat dengan masyarakat. Penyerahan urusan
pemerintahan tersebut wajib disertai dengan
pembiayaannya.
Seiring perkembangan dan perubahan
dalam kebijakan desentralisasi, maka UU No.
32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam UU 23/2014, desa dan/atau desa adat
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
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Indonesia. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat
dibentuk Desa. Desa mempunyai kewenangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Desa, yaitu UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa.
Meskipun desa tetap diakui kemandiriannya
dalam konteks otonomi daerah sebagaimana
diakui dalam pengertian desa tersebut, namun
peran kecamatan menjadi semakin besar di dalam
UU No. 23/2014. Perluasan dan penegasan peran
kecamatan dapat dibaca dari salah satu tujuan
pembentukan
dari
kecamatan-kecamatan.
Meskipun UU No. 23/2014 tidak secara tegas
mengatur, namun dapat dipahami bahwa desa
dan pemerintahan desa berada dibawah control
dari kecamatan. Ruang lingkup yang tersisa dari
diakuinya desa sebagai salah satu ujung tombak
otonomi daerah yang sesungguhnya adalah pada
hak dan kewenangan desa untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan yang
diberikan kepada desa, meskipun ruang lingkup
untuk mengatur dan mengurus tersebut cukup
sempit. Lebih jelas dapat dibaca dalam UU No. 6
Tahun 2014.
Pentingnya
peranan
kecamatan
atas
desa dapat dimaknai dari ketentuan bahwa
daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan
dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/
atau Desa. Selain itu, kecamatan merupakan
salah satu bagian dari perangkat daerah yang
berfungsi untuk melaksanakn sebagian urusan
pemerintahan umum kabupaten yang diserahkan
kepada kecamatan untuk dikelola. Peran sentral
kecamatan juga ditandai dengan ketentuan
bahwa daerah kabupaten/kota membentuk
Kecamatan
dalam
rangka
meningkatkan
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelayanan
publik,
dan
pemberdayaan
masyarakat
Desa/kelurahan.
Selain
itu,
salah satu tugas camat adalah membina dan
mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/
atau kelurahan.
B.3.Desentraliasi Untuk Desa Dalam UU
6/2014
Di dalam UU tentang Desa diatur bahwa
tujuan dari pembentukan UU tersebut yaitu
sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7)
dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuantujuan tersebut, yaitu:
1)

2)

memberikan pengakuan dan penghormatan
atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah
terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
memberikan
kejelasan
status
dan
kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia;
melestarikan dan memajukan adat, tradisi,
dan budaya masyarakat Desa;
mendorong
prakarsa,
gerakan,
dan
partisipasi
masyarakat
Desa
untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama;
membentuk Pemerintahan Desa yang
profesional, efisien dan efektif, terbuka,
serta bertanggung jawab;
meningkatkan
pelayanan
publik
bagi
warga masyarakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum;
meningkatkan ketahanan sosial budaya
masyarakat
Desa
guna
mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara
kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional;
memajukan perekonomian masyarakat Desa
serta mengatasi kesenjangan pembangunan
nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai
subjek pembangunan.

Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
diatur bahwa “Desa” adalah berupa desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lain
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi dan
peranan desa tersebut dibentuk alat kelembagaan
desa yang disebut dengan pemerintahan desa,
yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pengertian desa tersebut memberikan
beberapa elemen utama yang penting untuk
menyusun ruang lingkup dan jenis kewenangan
yang dapat dikelola oleh desa apakah secara
mandiri atau bergantung pada peranan instansi
eksternal. Beberapa elemen dalam pengertian
desa tersebut yaitu:
a.

merupakan kesatuan masyarakat hukum;

b.

memiliki wilayah desa yang dibatasi dalam
luas wilayah tertentu;

c.

memiliki
wewenang
untuk
mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional;
diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan NKRI.

d.

Dilihat
dari
elemen-elemen
tersebut,
desa dapat dianggap sebagai sebuah wilayah
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pemerintahan yang bersifat formal sebagaimana
Kabupaten/Kota dan Propinsi yang diisi oleh
perangkat pemerintahan daerah menurut
masing-masing tingkatan tersebut. Dalam hal ini,
desa tidak dapat lagi dianggap sebagai komunitas
informal yang hanya berbasis perkembangan
social dan ekonomi masyarakatnya saja namun
juga menjadi bagian instrumen kebijakan
untuk tujuan pembangunan dan kepentingan
masyarakat secara luas.
Sebagai akibatnya, desa turut memiliki
sejumlah kewenangan yang formal, berperan
dan berkedudukan sebagai legal entity (subjek
hokum), dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkah dari sistem pemerintahan yang
resmi. Konsekuensinya adalah format struktur
pemerintahan desa tidak lagi murni berbasis
keaslian desa tetapi terikat pada tujuan
kebijakan nasional dan arah perkembangan
serta pembangunan desa harus sesuai dengan
tujuan nasional. Posisi seperti ini akan
berdampak positif dalam hal kedudukan desa
menjadi amat penting dan diakui secara formal
yuridis. Namun secara negatif, pola pengelolaan
desa akan menjadi lebih kaku dan terstruktur
meskipun regulasi memberikan ruang untuk
mengakomodasi nilai adat dan keaslian dari
masyarakat desa tersebut.
Dilihat dari pengertian yang diberikan
di atas maka fungsi utama pemerintahan
desa pada prinsipnya ada dua yaitu: fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
fungsi pelaksanaan kepentingan masyarakat
setempat. Apabila dibandingkan dengan fungsi
dari pemerintahan daerah tingkat kabupaten/
kota dan propinsi, substansi fungsi desa tidak
berbeda. Sebab dalam pola penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah pun, fungsi pemda
terbagi ke dalam dua ruang lingkup fungsi
tersebut.
Untuk
menyelenggarakan
fungsi-fungsi
tersebut desa diperkengkapi dengan unsur
penyelenggara
pemerintahan
desa.
Unsur
penyelenggara
pemerintahan
desa
adalah
pemerintah desa dibantu perangkat desa, sedangkan
fungsi pelaksanaan kepentingan masyarakat
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, desa
diberikan sejumlah kewenangan yang meliputi:
(i) kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa; (ii) pelaksanaan Pembangunan
Desa; (iii) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
(iv) pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat
istiadat Desa.
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Selain kewenangan-kewenangan teresebut,
desa juga diberikan kewenangan desa lainnya
yang meliputi:
a.
b.
c.

d.

kewenangan berdasarkan hak asal usul;
kewenangan lokal berskala Desa;
kewenangan
yang
ditugaskan
oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
dan
kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dari keempat ruang lingkup tersebut
jenis kewenangan desa dibagi dua, yaitu:
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
yaitu: kewenangan a dan b; dan kewenangan
yang hanya untuk mengurus yaitu kewenangan
c dan d.
Yang menjadi pertanyaan penting adalah apa
perbedaan antara “kewenangan untuk mengatur”
dan “kewenangan untuk (hanya) mengurus”.
Dalam UU Desa tidak dijelaskan lebih lanjut
mengenai hal tersebut. Namun jika dilihat dari
makna kewenangan-kewenangan tersebut, maka
dapat dipahami bahwa untuk kewenangan a dan
b, desa memiliki tingkat otonomi yang lebih luas
dan mutlak. Hal tersebut disebabkan oleh karena
kedua kewenangan tersebut lahir dari peran dan
kedudukan asli desa sebagai wilayah hokum
yang memiliki sebuah kekhasan secara social,
ekonomi dan budaya. Hal tersebut merupakan
substansi yang dijamin keberlangsungannya dan
keberadaannya oleh kebijakan desentralisasi di
Indonesia. Dengan kata lain, tidak memberikan
kewenangan untuk mengatur (hanya mengurus)
sama saja tidak memberikan desa ruang
otonomi dan kemandirian secara luas untuk
menentukan apa yang terbaik bagi masyarakat
desa. Kedua kewenangan tersebut merupakan
ciri utama desa yang membedakan desa dengan
kelurahan atau pranata yuridis lainnya yang
dapat dipersamakan dengan desa.
Untuk “kewenangan (hanya) mengurus”
yang diberikan kepada desa, hal tersebut dapat
dipahami sebab mengingat sumber kewenangan
tersebut bukan asli lahir dari keberadaan desa
namun merupakan kewenangan dalam status
penugasan dari pemerintah pusat maupun
daerah. Dalam konsep kewenangan penugasan,
maka kewenangan desa tersebut lahir karena
bergantung pada peranan dan maksud dari
pemerintah di atas untuk menugaskan sebagain
urusan untuk diurus oleh desa. Namun bentuk
program, keuangan dan sumber daya lain yang
diperlukan untuk melaksanakan kewenangan
tersebut dapat diberikan oleh pemerintah yang
menugaskan dan dibantu oleh perangkat di desa.

Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa....(Dinoroy M. Aritonang, SH., MH.)

Namun UU No. 23 Tahun 2014 juga
menegaskan bahwa sebagian urusan yang
ditugaskan kepada desa untuk dikerjakan
tersebut bukan merupakan bagian atau
sebagaimana maksud dalam asas tugas
pembantuan. Hal tersebut juga dapat dibaca dari
batasan tugas pembantuan dalam UU tersebut
bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi. Sehingga yang
dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan
tersebut adalah pemberian tugas biasa dari
Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada
Desa bukan dalam rangka penerapan asas Tugas
Pembantuan.
Desa dapat dibentuk dan dikembangkan
sesuai dengan sifat keaslian desa yang mungkin
amat berbeda dengan desa-desa lainnya. Secara
sosial dan budaya pemerintah desa masih
diberikan keleluasaan untuk mengelola desanya
sesuai dengan nilai-nilai adat setempat (local
wisdom). Namun disisi lain, peran desa sebagai
agen perubahan (agent of change) yang menjadi
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan
daerah juga berlangsung.
Sebagai sebuah entitas hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan tingkat lokal,
pemerintah desa juga diberikan kewenangan
untuk mengatur kehidupan masyarakat desanya
sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
Kepada pemerintah desa diberikan kewenangan
untuk membentuk peraturan desa. Peraturan
Desa dibentuk melalui prakarsa dari Pemerintah
Desa. Namun, Badan Permusyawaratan Desa
pada prinsipnya hanya dapat mengusulkan
rancangan peraturan Desa kepada pemerintah
desa.
Ruang lingkup pembentukan peraturan
desa tidak dapat dilakukan terhadap semua
kewenangan yang diberikan kepada desa.
Sebagaimana diatur dalam UU Desa terdapat
dua jenis ruang lingkup kewenangan desa,
yaitu kewenangan yang dapat mengatur dan
mengurus serta kewenangan yang hanya untuk
mengurus saja namun tidak boleh mengatur.
Kewenangan yang mengatur dipergunakan
untuk kewenangan yang berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
Yang
dimaksud
dengan
kewenangan
berdasarkan hak asal usul desa yaitu kewenangan
yang menjadi hak desa yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat desa,
antara lain sistem organisasi masyarakat adat,
kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah

kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan
masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan
tingkat
lokal
desa
adalah
kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh
Desa atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain
tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian
umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos
pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar,
serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan
jalan Desa.
Apabila
dilihat
dari
ruang
lingkup
kewenangan yang dapat diatur oleh desa, desa
hanya diberikan kewenangan yang cukup sempit
untuk dapat mengatur terutama untuk hal-hal
yang sifatnya strategis. Desa belum diberikan
kewenangan
untuk
menetapkan
prioritas
pembangunan mana yang menjadi prioritas asli
desa, pajak dan retribusi tingkat desa, serta halhal lainnya yang menjadi program pembangunan
yang modern dan strategis.
C.

Penutup

Persoalan desa tidak dapat hanya diselesaikan
melalui pendekatan yang sifatnya formil dan
struktural semata. Amat diperlukan pendekatan
sosial dan budaya yang sudah menjadi karakter
dari setiap desa di Indonesia. Regulasi dalam hal
ini juga perlu memperhitungkan aspek historis
dan sosial tersebut. Dalam mengantisipasi
persoalan tersebut pemerintah dan DPR pada
akhirnya menerbitkan regulasi khusus yang
mengatur tentang desa melalui UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa.
Perkembangan dan perubahan desa dan
pemerintahan desa mengalami perkembangan
seturut dengan perubahan berbagai regulasi
yang mengaturnya. Seiring dengan perubahan
tersebut, desa dan pemerintahan desa juga
harus menyesuaikan diri dengan perubahan
konsep dalam kebijakan desentralisasi yang
berlaku. Perubahan regulasi membawa dampak
yang cukup signifikan terhadap keberadaan
desa dalam konteks penyelenggaraan urusan
pemerintahan di tingkat daerah. Terutama pada
rejim Orde Baru, melalui UU No. 5 Tahun 1979,
desa diperlakukan sama tanpa melihat pada
aspek keaslian dan ciri khas dari masing-masing
desa.
Perubahan konsep juga terjadi seiring dengan
munculnya UU No. 22 Tahun 1999, dimana
semangat demokratisasi begitu dominan dalam
UU tersebut, yang berimbas pada pemberian
keleluasaan dan kedudukan yang lebih leluasa
kepada desa dan pemerintahan desa. Hingga
saat ini, dengan berlakunya UU No. 6 Tahun
2014 maka era pemerintahan desa melalui UU
No. 32 Tahun 2004 juga berubah.
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Dalam UU No. 6 Tahun 2014 memberikan
peranan dan kedudukan yang tidak berbeda jauh
dengan rejim UU No. 32 Tahun 2004. Namun,
menurut penulis, untuk tingkat kebebasan dan
keleluasan, UU No. 32 Tahun 2004 memberikan
peranan dan kedudukan yang lebih desentralistik
dari pada UU No. 6 Tahun 2014, sebab dalam
UU yang terakhir tersebut, desa menjadi bagian
tugas dan tanggung jawab dari kecamatan.
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Abstrak
Korupsi bukan hanya menjadi masalah di Indonesia semata, tetapi juga sudah menjadi masalah global di seluruh
dunia. Untuk memberantasnya diperlukan bukan hanya secara represif dengan memberikan hukuman yang
berat tetapi juga dengan memaksimalkan pemberantasan dengan cara preventif atau pencegahan. Diperlukan
dukungan dari semua pihak untuk memujudkannya, termasuk peran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data primer, sekunder
dan tersier. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pemberantasan korupsi dengan tindakan represif semata
tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan
dengan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi
yang diketahuinya. Untuk memaksimalkan peran masyarakat itu diperlukan juga peran dari Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memberikan pemahaman berupa penyuluhan hukum mengenai
bahaya korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM disarankan agar memasukkan materi mengenai pemberantasan korupsi. Juga
berkerjasama dengan instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah daerah.
Kata Kunci: Memberantas, Korupsi, Peran, Masyarakat, Memaksimalkan
Abstract
Not only in Indonesia, corruption has also become a serious global problem. By only giving severe punishment
repressively will not eradicate corruption, there is also the need of preventing it from happening. Support of all
parties is required to fulfill the goal, including the role of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human
Rights. This article uses normative research method which involves primary, secondary and tertiary data. The study
shows that eradication of corruption with repressive measures alone will not be maximal if it is not accompanied by
preventive measures. Preventive action can be done by maximizing community participation in providing information
about corruption they know. In addition, the role of Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in
the form of legal education provides an understanding of the dangers of corruption and the role of the community
in fight against corruption is needed to maximize it. To increase community participation in eradicating corruption,
legal education activities conducted by Regional Office of Ministry of Law and Human Rights are suggested to
include material about eradicating corruption. It also collaborates with relevant agencies such as the Anti-Corruption
Commission and local government.
Keyword: Eradicate, Corruption, Role, Community, Maximizing

A.

Pendahuluan

Korupsi bukan hanya menjadi sebuah
masalah besar di Indonesia saja, tetapi juga
menjadi masalah besar juga di seluruh dunia.
Sehingga menimbulkan keprihatinan dari seluruh
negara-negara di dunia atas keseriusan masalah
dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi
terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat,
yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-

nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan
serta mengancam pembangunan berkelanjutan
dan supremasi hukum. Hal inilah sebagai
salah satu pendorong Perserikatan BangsaBangsa mengadakan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003.
Yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
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Pengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003. Selain itu, usahausaha untuk memberantas korupsi juga sudah
menjadi masalah dunia, masalah global, tidak
hanya sekadar masalah nasional atau regional,
karena sesungguhnya gejala korupsi ada pada
setiap negara, terutama negara yang sedang
mambangun, sudah hampir menjadi condition
sine qua non.1
Jika kita melihat sejarah bangsa Indonesia,
Korupsi di Indonesia yang bersifat sistemik dan
mempunyai sejarah yang panjang, bahkan lebih
panjang dari sejarah Negara Kesatuan Republik
Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1970, Bung
Hatta dalam kapasitasnya sebagai Penasihat
Presiden mengatakan bahwa korupsi sudah
membudaya di Indonesia. Sejarah mencatat
bahwa sejak masa penjajahan Belanda, korupsi
sudah merajalela, bahkan VOC, sebuah BUMN
milik pemerintah Belanda yang bertugas
mengeksploitasi Indonesia, terpaksa gulung tikar
pada tahun 1779 karena masalah korupsi. VOC
digantikan oleh Pemerintah Kolonial HindiaBelanda, dimana praktik korupsi tetap tumbuh
subur. Setelah masa kemerdekaan, masa orde
baru hingga masa pasca reformasi 1998 korupsi
tetap subur.2
Masalah korupsi telah menjadi bagian
tak terpisahkan dari tubuh bangsa Indonesia.
Ia telah menjalar sebagai budaya sekaligus
penyakit akut dengan virus aktif ke sekujur
tubuh negara. Ia bukan lagi bisul yang bisa
ditutup-tutupi.3 Seperti sebuah penyakit akut,
sudah barang tentu akan sangat sulit untuk
disembuhkan. Diperlukan upaya yang lebih
gigih dan konsisten serta tidak mengenal kata
bosan untuk menyembuhkan penyakit tersebut,
khususnya dari orang yang mengidap penyakit
akut tersebut. Tentunya upaya ini tidak hanya
menjadi tanggung jawab penegak hukum semata
dalam rangka pemberantasan korupsi. Semua
pihak harus berperan aktif dan mengetahui apa
dan bagaimana harus bertindak memberantas
korupsi.
Berbagai cara yang dilakukan dalam
memerangi korupsi di Indonesia seperti
menaikkan ancaman hukuman bagi pelaku
korupsi menjadi ancaman hukuman penjara
seumur hidup4 dan bahkan dapat dijatuhi
pidana mati dalam keadaan tertentu5. Juga
dengan cara mempermalukan tersangka korupsi
yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi

yaitu dengan mengganti baju tahanan yang
dulu berwarna putih menjadi warna oranye dan
hitam.6 Usaha-usaha ini tentu harus didukung
dengan partisipasi aktif dari berbagai kalangan
terutama peran serta dari masyarakat.
Upaya pemberantasan korupsi seyogianya
bukan menjadi tugas tanggung jawab dari
penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga
Peradilan. Tetapi, menjadi tanggung jawab semua
lapisan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi bahwa masyarakat mempunyai
hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain
itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM yang ada di seluruh Indonesia mempunyai
peran yang sangat strategis dalam mendorong
dan mendukung upaya pemberantasan korupsi
yang digalakkan oleh pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang
menjadi rumusan masalah adalah bagaimana
peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM sebagai perpanjangan tangan Kementerian
Hukum dan HAM RI di daerah dalam mendorong
dan mendukung upaya pemberantasan korupsi
di Indonesia?
Untuk memperoleh informasi serta penjelasan
mengenai segala sesuatu
yang berkaitan
dengan pokok permasalahan diperlukan suatu
pedoman penelitian atau metode penelitian,
hal ini dikarenakan dengan menggunakan
metode penelitian yang benar akan diperoleh
validitas data serta dapat mempermudah dalam
melakukan penelitian terhadap suatu masalah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang
bersifat normatif yaitu suatu penelitian ilmiah
untuk menemukan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.7
Adapun yang dapat dijadikan objek dalam
penelitian normatif adalah data-data sekunder
yang berupa bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
Penelitian ini dilakukan
melalui studi kepustakaan atau library research
yaitu penelitian yang hanya membaca atau
menganalisa bahan-bahan yang tertulis dan
tidak harus bertatap muka dengan informasi
atau responden.
Penelitian Normatif ini menggunakan dua
pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan

1 Lembaga Administrasi Negara, Percepatan Pemberantasan Korupsi; Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, (Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, 2009), hlm 73.
2 Komisi Pemberantasan Korupsi, Delapan Agenda Anti Korupsi bagi Presiden 2014 – 2019, (Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi,
2014), hlm. 9.
3 Hidayat Nur Wahid, “Melawan Korupsi Mulai dari Diri Sendiri”, Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, dalam Rulli Nasrullah,
Hidayat Nur Wahid, (Jakarta, Madania Prima, 2007) hlm. 128.
4 Lihat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5 Perhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6 http://hukum.kompasiana.com/2013/05/25/4-baju-baru-tahanan-kpk-563085.html, diakses pada 31 Agustus 2014 Pukul 10.06
WIB.
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm. 47.
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pendekatan peraturan perundang-undangan.
Kedua pendekatan ini dipilih untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan pemberantasan korupsi
di Indonesia.
Penelitian yang bersifat normatif atau studi
kepustakaan (library research) menggunakan
tiga sumber data, yaitu:
a.

b.

c.

B.

Bahan hukum primer yakni bahan hukum
yang terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurutkan berdasarkan
hierarki;8
Bahan hukum sekunder yaitu bahan
hukum yang terdiri atas buku-buku teks
(textbooks) yang ditulis oleh para ahli
hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal
hukum, pendapat para sarjana, kasuskasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil
symposium mutakhir yang berkaitan dengan
topik penelitian;9
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum
yang memberikan petunjuk atau penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum,
encyclopedia dan lain-lain.10
Pembahasan

B.1.Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Pembahasan
mengenai
pemberantasan
korupsi di Indonesia tentu tidak lepas dari
pembahasan mengenai penyebab terjadinya
korupsi di Indonesia. Menurut Abdullah
Hehamahua berdasarkan kajian dan pengalaman
setidaknya ada delapan penyebab terjadinya
korupsi di Indonesia:11
1.

Sistem penyelenggaraan negara yang keliru;

Sebagai negara yang baru merdeka atau
negara yang baru berkembang seharusnya
prioritas pembanguan di bidang pendidikan.
Tetapi, selama puluhan tahun, mulai dari Orde
Lama, Orde Baru sampai orde reformasi ini,
pembangunan di fokuskan di bidang ekonomi.
Padahal setiap negara yang baru merdeka,
terbatas dalam memiliki sumber daya manusia,
uang manajemen dan teknologi. Konsekuensinya,
semuanta didatangkan dari luar negeri yang
pada gilirannya menghasilkan penyebab korupsi
yang kedua, yaitu:
2.

Kompensasi PNS yang rendah;

Wajar saja negara yang baru merdeka tidak
memiliki uang yang cukup untuk membayar
kompensasi yang tinggi kepada pegawainya.
Tetapi disebabkan prioritas pembangunan di
bidang ekonomi sehingga secara fisik dan kultural
melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar

90% Pegawai Negeri Sipil melakukan KKN. Baik
berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan
pungli maupun mark up kecil-kecilan demi
menyeimbangkan pemasukan dan pengeluarkan
pribadi/keluarga.
3.

Pejabat yang serakah;

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan
oleh sistem pembangunan seperti di atas
mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara
instan. Lahirlah sikap serakah dimana pejabat
menyalahgunakan wewenang dan jabatannya,
melakukan mark up pembangunan bahkan
berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk
menjadi komisaris maupun sebagai salah
seorang share holder dari perusahaan tersebut.
4.

Law enforcement tidak berjalan;

Disebabkan para pejabat serakah dan
PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup,
maka boleh dibilang penegakan hukum tidak
berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik
di instansi pemerintah maupun di lembaga
kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur
dengan uang. Lahirlah kebiasan plesetan katakata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara),
Tin (Ten Persen), Ketuhanan Yang Maha Esa
(Keuangan Yang Maha Kuasa) dan sebagainya.
5.

Hukuman yang ringan terhadap koruptor;

Disebabkan law enforcement tidak berjalan
di mana aparat penegak hukum bisa bayar, mulai
dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka
hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor
sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek
jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan
rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat
dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.
6.

Pengawasan yang tidak efektif;

Dalam sistem manajemen yang modern
selalu ada instrumen yang disebut internal control
yang bersifat in build dalam setiap unit kerja,
sehingga sekecil apa pun penyimpangan akan
terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula
dilakukan perbaikan. Internal kontrol disetiap
unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai
terkait ber-KKN. Konon, untuk mengatasinya
dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas
melakukan internal audit. Malangnya, sistem
besar yang disebutkan di butir 1 di atas tidak
mengalami perubahan, sehingga Irjen dan
Bawasda pun turut bergotong royong dalam
menyuburkan KKN.
7.

Tidak ada keteladan pemimpin;

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan
perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari

8 Ibid, hal. 241.
9 Ibid, hal. 241-242.
10 Ibid, hal. 242.
11 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPUIV/2006, (Jakarta; Sinar Grafika; 2010), hlm. 45 – 47.
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Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi
contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup
sederhana dan satunya kata dengan perbuatan,
sehingga lahir dukungan moral dan material
dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam
waktu relatif singkat, Thailand telah mengalami
recovery ekonominya. Di Indonesia, tidak ada
pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka
bukan saja perekonomian negara yang belum
recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa
dan bernegara makin mendekati jurang
kehancuran.
8.

yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer
Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah
kekuasaan Angkatan Darat, Peraturan
Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/08/1957
tentang Penilikan Harta Benda yang
merubah Peraturan Penguasa Militer Nomor:
PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa
Militer Nomor: PRT/PM/011/1957 tentang
Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita
Barang-Barang, Peraturan Penguasa Perang
Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor:
PRT/PEPERPU/013/1958 dan Peraturan
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan
Laut Nomor: PRT/Z/I/7/1958. Peraturan
penguasa militer ini dikeluarkan berhubung
karena tidak adanya kelancaran dalam
usaha-usaha
memberantas
perbuatanperbuatan yang merugikan keuangan
dan perekonomian negara. Pada masa
berlakunya peraturan-peraturan militer ini
pernah dibentuk panitia Retooling Aparatur
Negara (Paran) yang dipimpin oleh A.H.
Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan
Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya
reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir
tragis dan deadlock.14

Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Dalam negara agraris seperti Indonesia,
masyarakat cenderung paternalistik. Dengan
demikian, mereka turut melakukan KKN dalam
urusan sehari-hari – mengurus KTP, SIM, STNK,
PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau
universitas, melamar kerja dan lain-lain - karena
meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit
politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang
oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan
yang tidak salah.
Di negara manapun, upaya pemberantasan
korupsi memang terasa sangat berat dan
melelahkan. Sebut saja Amerika, negara yang
disebut-sebut embahnya demokrasi ini saja
tidak pernah luput dari kasus korupsi, bahkan
menurut berbagai penelitian yang dirilis, korupsi
yang terjadi telah melibatkan institusi yang
seharusnya lebih banyak mengungkap korupsi
ketimbang melakukan praktik korupsi. Sehingga
upaya pemberantasan korupsi di Amerika
melibatkan banyak pihak, lembaga investigasi
khusus, kejaksaan bahkan para informan yang
sewaktu-waktu siap berperan menjadi seorang
penyuap atau apa pun untuk menjebak para
pejabat nakal.12
Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia
dapat dilihat dari peraturan perundangundangan yang dibentuk untuk melakukan
pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
Langkah-Langkah
pembentukan
peraturan
perundang-undangan tentang pemberantasan
korupsi di Indonesia telah dimulai beberapa
tahun perjalanan sejarah bangsa Indonesia
sejak meraih kemerdekaan, sebagai upaya
memberantas tindak pidana korupsi. Peraturan
pemberantasan korupsi mengalami empat masa
sejak tahun 2957 sampai dengan saat ini, yaitu:13
1.

Masa Peraturan Militer, yang pada masa ini
dikeluarkan beberapa peraturan penguasa
militer yang dikeluarkan oleh Penguasa
Militer diantaranya adalah Peraturan
Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/06/1957

2.

Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun
1960 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,
dimana
dibentuknya
undang-undang
ini untuk menyempurnakan peraturanperaturan militer mengingat peraturanperaturan militer tersebut hanya berlaku
untuk
sementara.
Dalam
konsideran
undang-undang ini disebutkan bahwa untuk
perkara-perkara pidana yang menyangkut
keuangan negara atau daerah atau badan
hukum lain yang mempergunakan modal
dan/atau kelonggaran-kelonggaran lainnya
dari negara atau masyarakat misalnya
bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau
yang bersangkutan dengan kedudukan si
pembuat pidana, perlu diadakan tambahan
beberapa aturan pidana pengusutan,
penuntutan dan pemeriksaan yang dapat
memberantas perbuatan-perbuatan yang
disebut korupsi. Pada saat berlakunya
undang-undang
ini
mulai
dibentuk
lembaga khusus pemberantasan korupsi
diantaranya Operasi Budhi berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun
1963, Komando Tertinggi Retooling Aparat
Revolusi (Kontrar), dengan Ketua Presiden
Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad
Yani, Tim Pemberantasan Korupsi melalui
Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967

12 Bambang Soesatyo, Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni, (Jakarta; RMBooks; 2013), hlm. 148.
13 Lembaga Administrasi Negara, Percepatan....., Op. Cit., hlm 15.
14 Masa Pemberantasan Korupsi, http://rizky-vsp.blogspot.com/2009/08/masa-pemberantasan-korupsi-berdasarkan.html, diakses
pada 20 September 2014, Pukul 08.18 WIB.
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3.

4.

dan Komisi Anti Korupsi (KAK) tahun 1967.
Tetapi, undang-undang ini masih memiliki
beberapa kekurangan seperti masih adanya
perbuatan yang merugikan keuangan negara
tetapi tidak ada perumusannya dalam
undang-undang sehingga tidak dipidana,
pelaku korupsi hanya pegawai negeri dan
sistem pembuktian yang menyulitkan. 15

Indonesia harus dilakukan tidak hanya dengan
tindakan represif semata melainkan dengan
tindakan preventif. Undang-undang tentang
Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing
hitam, padahal orang yang harus menegakkan
undang-undang itu yang kurang becus, baik
pengetahuan hukumnya maupun moral dan
mentalitasnya.19

Masa berlakunya Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dimana undangundang ini dimaksudkan sebagai upaya
penyempurnaan terhadap undang-undang
yang ada sebelumnya. Pada saat undangundang ini berlaku pun dibentuk beberapa
tim pemberantasan korupsi seperti Tim
OPSTIB dengan Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 1977, Tim Pemberantas Korupsi
diaktifkan kembali tahun 1982 dan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara (KPKPN)
melalui Keputusan Presiden Nomor 127
Tahun 1999.16 Setelah lebih dari dua
dasawarsa berlaku ternyata undang-undang
ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan
kebutuhan hukum dalam masyarakat,
apalagi dengan terjadinya praktek-praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme yang
melibatkan para penyelenggara negara
dengan para pengusaha.17

Hal
senada
juga
disampaikan
oleh
Bambang Soesatyo dalam bukunya “Presiden
dalam Pusaran Politik Sengkuni” mengatakan
bahwa upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia hampir bisa dipastikan belum ada
apa-apanya. Karena upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia masih terfokus pada
strategi memotong patronase penyebab korupsi.
Sementara birokrasi dan aturan hukumnya baru
sekadar menjadi bahan diskusi dan seminar
dengan jargon clean and good goverment-nya.20

Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Dimana
tujuan dari proses pembentukan undangundang ini adalah agar hukum pidana
khusus lebih efektif untuk menangkal
korupsi. Lebih dari itu, merupakan komitmen
positif dari penyelenggara negara untuk
aktif berusaha memberantas korupsi.18
Hal ini ditandai dengan dibentuknya Tim
Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (TGTPK) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dan
terakhir dibentuknya Komisi Pemberantasan
Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002.

Tetapi, menurut Andi Hamzah bahwa
kebanyakan masyarakat bahkan juga beberapa
pakar hukum selalu melihat kekurangan
undang-undang yang menyebabkan tidak
lancarnya pemberantasan korupsi, padahal
sistem administrasi negara yang menjadi
penyumbang terbesar terjadinya korupsi. Dengan
kata lain tindakan pemberantasan korupsi di

Dari pernyataan Andi Hamzah dan Bambang
Soesatyo di atas dapat disimpulkan bahwa
pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan
hanya dengan tindakan represif semata tetapi
juga harus dibarengi dengan tindakan preventif.
Tentu saja tindak preventif itu harus dimulai
dari diri sendiri dan tentu saja memerlukan
komitmen dari semua lapisan masyarakat.
B.2.Peran
Serta
Masyarakat
Memberantas Korupsi

Dalam

Menurut Romli Atmasasmita bahwa korupsi
di Indonesia sudah merupakan kejahatan
yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes),
sehingga kiranya rakyat sepakat bahwa korupsi
harus dicegah dan dibasmi, karena korupsi
sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat
bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak
ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.21 Dan pada
hakekatnya, rakyatlah yang menjadi korban dari
tindakan korupsi, karena para koruptor bukan
hanya merampok uang negara dan uangnya
rakyat, tetapi juga merampas kesempatan bagi
rakyat untuk memperoleh kesejahteraan.22
Selain itu, peran serta masyarakat juga
sangat dibutuhkan karena adanya anggapan
seperti yang dinyatakan Abraham Samad bahwa
penyebab suburnya korupsi di Indonesia juga
tidak lepas dari andil masyarakat sendiri karena
masyarakat masih bersikap permisif terhadap
perilaku korupsi di sekitarnya dan ada jaringan
tali temali di lingkup para penegak hukum.23
Oleh karena yang dilanggar dan direnggut dari
perbuatan korupsi adalah hak-hak rakyat serta

15 Ibid.
16 Ibid.
17 Lembaga Administrasi Negara, Percepatan......, Op. Cit., hlm. 18.
18 Ibid, hlm. 20.
19 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, (Jakarta; Sinar Grafika; 2008), hlm. 81.
20 Bambang Soesatyo, Loc. Cit.
21 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPUIV/2006, hlm. 28.
22 R. Dyatmiko Soemodihardjo, Memberantas Korupsi di Indonesia; Sebuah Antologi, hlm. 11.
23 Burhan, hlm. 109.
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untuk mengurangi anggapan bahwa masyarakat
masih permisif terhadap perilaku korupsi, maka
sudah seharusnya rakyat atau masyarakat
harus berperan serta untuk memperjuangkan
agar hak-haknya tersebut dapat kembali
dirasakan semua lapisan masyarakat. Hal inilah
yang coba diakomodir dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 dan 42.
Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pelaksanaan dan Pemberian Penghargaan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 menyatakan bahwa masyarakat dapat
berperan serta membantu upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam
bentuk:
a.
b.

c.

d.

e.

Hak mencari, memperoleh dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi;
Hak untuk memperoleh pelayanan dalam
mencari, memperoleh dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi, kepada penegak hukum
yang menangani perkara tindak pidana
korupsi;
Hak menyampaikan saran dan pendapat
secara bertanggung jawab kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi;
Hak untuk memperoleh jawaban atas
pertanyaan
tentang
laporannya
yang
diberikan kepada penegak hukum dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
Hak untuk memperoleh perlindungan
hukum dalam hal:
1)
2)

Melaksanakan haknya sebagaimana
dimaksud diatas;
Diminta
hadir
dalam
proses
penyelidikan, penyidikan dan di sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi
atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 41
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2000, yang di dalamnya disebutkan
bahwa peran serta masyarakat adalah peran
aktif perorangan, organisasi masyarakat atau
lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Serta dalam penjelasannya disebutkan bahwa

peran serta masyarakat sangat dibutuhkan
untuk membangkitkan gairah masyarakat untuk
melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak
pidana korupsi. Selain itu, masyarakat yang
memberikan laporan diberikan perlindungan
hukum dengan cara dirahasiakan jati dirinya
serta laporan yang diajukannya wajib dijawab
dan ditindak lanjuti oleh penegak hukum.
Karena dalam hal ini, komitmen dari penegak
hukum sangat mutlak diperlukan.
Selain komitmen institusi penegak hukum
tersebut, juga perlu adanya komitmen segenap
lembaga masyarakat dan kompenen masyarakat
antikorupsi untuk mendukung, mengawasi dan
mengawal pelaksanaan pemberantasan korupsi
agar tidak menyimpang dari arah tujuan yang
telah ditetapkan, yakni mewujudkan Indonesia
yang bebas korupsi dan rakyat sejahtera.24
Komitmen dari penegak hukum dalam hal
ini salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi
dapat kita lihat salah satunya dari tindak lanjut
yang dilaksanakan oleh komisi ini terhadap
laporan dari masyarakat yang masuk. Dari
data mulai Januari sampai Maret 2014 telah
masuk pengaduan masyarakat sebanyak 2173
pengaduan atau laporan dan 1975 (90,89%)
pengaduan tersebut telah ditelaah dan 768 atau
38,89% telah ditindak lanjuti. Tindak lanjut
tersebut selanjutnya dapat dibedakan menjadi
beberapa macam, yaitu: tindak lanjuti di internal
Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak lanjut ke
instansi yang berwenang serta komunikasi lebih
lanjut dengan pelapor.25
Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa
laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi akan ditindak lanjuti,
dan ini bisa membangkitkan gairah masyarakat
untuk terus melaporkan adanya dugaan
terjadinya tindak pidana korupsi di sekitarnya.
Karena mengingat luasnya wilayah Indonesia
tidak memungkinkan Komisi Pemberantasan
Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya
mengetahui semua tindak pidana korupsi yang
terjadi jika tidak ada peran serta dari masyarakat.
B.3.Peran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Ham Memaksimalkan Peran
Masyarakat
Dalam
Pemberantasan
Korupsi
Suatu sistem pemberantasan korupsi yang
hanya bertumpu pada jalur represif, bukan
saja tidak akan mampu memberantas korupsi,
bahkan untuk menahan lajunya korupsi pun
tidak akan berhasil. Dengan kata lain, di
samping usaha represif harus pula ditempuh
sistem preventif dan penyuluhan hukum kepada
masyarakat tentang gejala dan bahaya korupsi.26

24 Ibid, hlm. 15.
25 http://acch.kpk.go.id/rekapitulasi-laporan-pengaduan, diakses 2 Oktober 2014 Pukul 01.53 WIB.
26 Andi Hamzah, hlm. 81.
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Disinilah peran dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI yang dalam Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-05.
OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, mempunyai unit
eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan pembinaan hukum nasional.27
Serta mempunyai susunan organisasi yang
salah satunya adalah Pusat Penyuluhan
Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan
fasilitasi
dan
penyuluhan
hukum. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi
melaksanakan fasilitasi dan penyuluhan hukum
di daerah menjadi tugas dan fungsi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang
ada di setiap ibukota provinsi. Di mana tugas
tersebut berada di Divisi Pelayanan Hukum
dan HAM yang membawahi Bidang Pelayanan
Hukum khususnya Sub Bidang Penyuluhan
dan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.
PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa Sub
Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
mempunyai tugas melakukan pembinaan,
pembimbingan dan koordinasi serta kerja sama
di bidang penyuluhan hukum, evaluasi dan
pamantauan, pemberian bantuan hukum dan
konsultasi hukum.
Mengenai penyuluhan hukum di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:
M.01-PR.08.01 Tahun 2006 tentang Pola
Penyuluhan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 1
disebutkan bahwa penyuluhan hukum adalah
salah satu kegiatan penyebarluasan informasi
dan pemahaman terhadap norma hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
guna
mewujudkan
dan
mengembangkan
kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta
budaya hukum dalam bentuk tertib dan
taat atau patuh terhadap norma hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
demi tegaknya supremasi hukum.
Kegiatan penyuluhan hukum ini dapat
dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode
langsung dan tidak langsung. Dimana metode
langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ceramah;
Diskusi;
Temu sadar hukum;
Pameran;
Simulasi;
Lomba Keluarga Sadar Hukum;

g.
h.
i.

Konsultasi hukum;
Bantuan hukum; dan/atau
Dalam bentuk lain.

Sedangkan penyuluhan hukum dengan
metode tidak langsung dapat diselenggarakan
dalam bentuk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Dialog interaktif;
Wawancara radio;
Pentas panggung;
Sandiwara;
Sinetron;
Fragmen;
Film;
Spanduk;
Poster;
Brosur;
Leaflet;
Booklet;
Billboard;
Surat kabar;
Majalah;
Running text;
Filler; dan/atau
Dalam bentuk lain.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum inilah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
yang ada di setiap provinsi dapat berperan
dalam hal pemberantasan korupsi. Peran ini
sangat strategis mengingat melalui program
penyuluhan hukum inilah Kantor Wilayah dapat
berhubungan langsung dengan masyarakat.
Agar peran serta masyarakat dalam memberikan
informasi tentang terjadinya tindak pidana
korupsi yang ada di daerah tempat tinggalnya,
diperlukan dorongan agar kesadaran hukum
masyarakat mengenai bahaya korupsi dan apa
saja hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat
dalam memberantas korupsi melalui kegiatan
penyuluhan hukum sesuai dengan tujuan
dari Penyuluhan Hukum itu sendiri. Peran
Kantor Wilayah dalam hal ini adalah membuat
program penyuluhan hukum khusus mengenai
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pelaksaan dan Pemberian Penghargaan dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi serta peraturan perundang-undangan
terkait lainnya.
Demikian juga halnya dengan penyuluhan
hukum secara tidak langsung, dapat juga
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
membuat berbagai pertunjukan, film, sinetron
khusus mengenai tindak pidana korupsi. Begitu
juga dalam bentuk spanduk, poster, leaflet, dan
lain-lain.

27 Pasal 1002 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
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C.

Penutup

Tindak pidana Korupsi bukan saja menjadi
masalah di Indonesia tetapi juga menjadi masalah
global di hampir semua negara di dunia. Sudah
banyak juga usaha-usaha yang dilakukan untuk
memberantas korupsi. Tetapi, tetap saja tindak
pidana korupsi marak terjadi. Dengan demikian,
membuktikan bahwa untuk memberantas
korupsi tidak hanya dilakukan dengan tindakan
represif semata, melainkan yang lebih penting
adalah tindakan preventif berupa penyuluhan
hukum kepada masyarakat.
Disinilah peran dari Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM sebagai
perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM
RI di daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi
dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan
hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
kegiatan penyuluhan hukum, kantor wilayah
dapat memainkan peran dalam menumbuhkan
kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya
korupsi dan melaksanakan peran masyarakat
dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan
memberikan informasi kepada lembaga yang
berwenang tentang terjadinya suatu tindak
pidana korupsi di daerahnya. Dengan demikian,
arah politik hukum dalam hal pemberantasan
korupsi
di
Indonesia
adalah
dengan
menggalakkan kegiatan penyuluhan hukum.
Mengingat begitu strategis dan pentingnya
peran Kementerian Hukum dan HAM RI
khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM yang ada disetiap provinsi dalam hal
mendorong masyarakat untuk berperan serta
dalam pemberantasan korupsi, diisarankan
agar dalam pelaksanaan penyuluhan hukum,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM memasukkan materi mengenai tindak
pidana korupsi dan peran serta masyarakat
dalam pemberantasan korupsi. Selain itu,
Kantor Wilayah juga dapat mengundang
narasumber dalam kegiatan tersebut dari Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk memberikan
materi mengenai tata cara penyampaian laporan
dari masyarakat jika mengetahui terjadinya
tindak pidana korupsi. Selanjutnya dapat juga
berkerja sama dengan pemerintah daerah dalam
menggalakkan kegiatan-kegiatan penyuluhan
hukum. Dengan tujuan yaitu menumbuhkan
kesadaran hukum dalam masyarakat mengenai
bahaya korupsi dan tata cara pelaporannya.
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