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DARI  REDAKSI 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan 
Jurnal Legeslasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah 
berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-
kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015 memuat 
9 (sembilan) artikel yang menyajikan berbagai kajian. 

Artikel yang pertama yaitu terkait industri kreatif yang didominasi oleh pengusaha kecil dan 
menengah dan membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuangan formal 
(bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru pendanaan tersebut diantaranya melalui 
sistem donation based crowdfunding. Artikel kedua yaitu terkait dengan adanya putusan MK Nomor: 
21/PUU-XII/2014 yang membatalkan Pasal 77 huruf a KUHAP. Hukum positif Indonesia mengalami 
perluasan objek gugatan praperadilan, meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 
penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti 
kerugian dan/atau rehabilitasi. Di dalam KUHAP tidak disebutkan penetapan tersangka sebagai 
objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya 
paksa. Penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi penyidik yang dapat 
disamakan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan. 

Penjatuhan pidana berupa hukuman mati, merupakan salah satu hukuman yang selama ini 
di tentang oleh berbagai negara di dunia internasional khususnya di negara Indonesia. Begitu 
besar reaksi masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia internasional dalam menanggapi dan 
mengintervensi terhadap penjatuhan sanksi hukuman mati. Artikel ketiga yang dimuat dalam Jurnal 
Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 kali ini, membahas mengenai hukuman mati bagi pelaku 
tindak pidana nartkotika yang ditinjau dari sisi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Artikel 
selanjutnya membahas mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana siber. KUHAP 
telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara 
umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil 
dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 
undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik.

Selain isu-isu tersebut di atas, terdapat pula artikel yang membahas mengenai masalah 
prostitusi, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dimana hal ini merupakan 
masalah klasik yang dihadapi negara-negara dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Artikel berikutnya 
membicarakan mengenai hubungan industrial, terkait penyelesaian sengketa di dalam hubungan 
kerja antara pekerja dengan pengusaha, baik sengketa yang berupa perselisihan hak, perselisihan 
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antar serikat pekerja di 
dalam satu perusahaan. 

Isu lain yang dibahas pada Jurnal Legislasi Indonesia kali ini yaitu mengenai posisi Wakil Presiden 
dalam menggantikan tugas Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Elektabilitas 
Wakil Presiden apakah dapat bertindak secara hukum seperti halnya seorang Presiden dalam 
menjalankan kewenangan Presiden. Terdapat pula pembahasan mengenai hubungan pengujian 
undang-undang dengan pembentukan undang-undang yang lahir dalam bentuk  samar dan semu 
dengan ketiadaan mekanisme tindak lanjut. Hal tersebut ditengarai dengan lahirnya anomali putusan 
pengujian undang-undang sebagai improvisasi untuk menyikapi ketiadaan mekanisme pelaksanaan 
putusan pengujian undang-undang. Dan artikel terakhir yang dimuat pada Jurnal Legislasi Indonesia 
kali ini yaitu membahas mengenai konstitusional pengelolaan sumber daya alam di ‘diterjemahkan’ 
ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ Pasal 33 Undang-Undnag Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai 
nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat bertentangan dengan maksud sebenarnya 
dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



 Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015 redaksi mengucapkan 
terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak  Prof. Dr. Galang 
Asmara, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, 
S.H.,M.H  yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari)

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia 
serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Salam, Redaksi
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UDC 347.728
Hariyani, Isti dan Yustisia Serfiyani
The Legal Protection of the Donation Based 
Crowdfunding System on the Creative Industry in 
Indonesia
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
Creative economy is a new era of world economic 
trend growing rapidly. This sector is necessary to have 
supports and protections from goverment and people 
especially for funding backup. Creative industry is 
dominated by low and middle range entrepreneurs 
who needs help for funding instead of formal financial 
intermediares (bank) which are difficult to accomplish. 
One of the new ways of funding is through a system 
of donation based crowdfunding. The system has been 
applied in many countries in the world and now it start 
to be realized in Indonesia. This research is referred to 
answer some main topics. First, to find out a substance 
of donation-based crowdfunding. Second, to find out 
forms of business for creators and developers of sites 
in the system of donation-based crowdfunding. Third, 
to research and review the appropriate supervision 
and institutions authorized to supervise.

Keywords: creative    economy,    creative      industry,  
                  crowdfunding.

UDC 347.728
Hariyani, Isti dan Yustisia Serfiyani
Perlindungan Hukum Sistem Donation Based 
Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di 
Indonesia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No.4. 
Ekonomi kreatif adalah era baru dalam tren ekonomi 
dunia yang tumbuh dengan sangat cepat. Bidang 
ini membutuhkan dukungan dan perlindungan 
dari pemerintah dan masyarakat khususnya 
untuk dukungan pendanaan. Industri kreatif 
didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah 
yang membutuhkan bantuan pendanaan disamping 
perantara lembaga keuangan formal (bank) yang 
sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru 
pendanaan adalah melalui sistem donation based 
crowdfunding. Penelitian ini diarahkan untuk 
menemukan jawaban atas beberapa topik utama. 
Pertama, untuk menemukan hakikat donation based 
crowdfunding. Kedua, bentuk badan usaha bagi 
kreator dan pengelola situs dalam sistem donation 
based crowdfunding. Ketiga, mengkaji bentuk 
pengawasan yang tepat dan lembaga yang berwenang 
melakukan pengawasan.

Kata kunci: ekonomi    kreatif,    industri     kreatif,   
        crowdfunding. 

UDC 347.93
Ramiyanto
Kedudukan Penetapan Tersangka di dalam Objek 
Gugatan Praperadilan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No.4. 
Objek gugatan praperadilan di dalam hukum positif 
Indonesia diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo Pasal 
77 KUHAP. Ketentuan itu mengalami perluasan 
setelah MK di dalam putusannya Nomor: 21/PUU-
XII/2014 membatalkan Pasal 77 huruf a KUHAP. 
Dengan adanya putusan MK tersebut, maka objek 
gugatan praperadilan meliputi: sah atau tidaknya 
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, 
penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta 
permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. 
Di dalam KUHAP tidak disebutkan penetapan 
tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. 
Dalam hal ini, kedudukan penetapan tersangka 
bukan sebagai upaya paksa. Penetapan tersangka 
dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi 
penyidik yang dapat disamakan dengan penghentian 
penyidikan atau penuntutan.

Kata kunci: kedudukan, penetapan tersangka, objek  
                   gugatan praperadilan 

UDC 347.93
Ramiyanto
The Position of the Determination of the Suspect 
in the Pretrial Lawsuit Objects
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
The Pretrial Lawsuit Objects in positive law of Indonsia 
are regulated by Article 1 section 10 Jo. Article 77 of 
the Criminal Law Procedures Code. The provision 
was amended after the Constitutional Court in its 
Decision Number: 21/PUU-XII/2014 to annul Article 
77 point a of the Criminal Law Procedures Code. 
Due to the verdict of the Constitusional Court, so 
the objects of pretrial lawsuit include: the legality or 
wrongfulness of an arrest, a detention, the termination 
of an investigation, the cessation of a prosecution, and 
other actions, as well as a request for compensation 
and/or rehabilitation. No mention is made in the the 
Criminal Law Procedures Code regarding the suspect 
determination as Pretrial Lawsuit Object. In this case, 
position of the suspect determination is not as forceful 
measures. It can be categorized as an administrative 
action investigation, which corresponds to the 
termination of an investigation or a prosecution.

Keywords: position,    the     suspect     determination,    
         pretrial  lawsuit objects.
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UDC 343.25
Permaqi, Farhan
Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika 
dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(dalam Tinjauan Yuridis Normatif)
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4. 
Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika 
merupakan salah satu hukuman yang selama ini di 
tentang oleh berbagai negara di dunia internasional 
khususnya di negara Indonesia, begitu besar reaksi 
masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia 
internasional dalam menanggapi dan mengintervensi 
terhadap penjatuhan sanksi hukuman mati tersebut 
dengan berbagai alasan dasar bahwa hukuman mati 
merupakan salah satu hukuman yang sangat kejam, 
sadis dan tidak bermartabat.

Kata kunci: hukuman mati, tindak pidana narkotika,  
                   hak asasi manusia 

UDC 343.25
Permaqi, Farhan
The Death Penalty for Preparators of the 
Narcotics Crime on Law and Human Rights 
Perspective (in a Juridical-Normative Review)
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
The death penalty for perpetrators of the crime of 
narcotics is one of punishments that has been still 
debated by in various countries of the international 
world, especially in Indonesia, huge reactions of 
public, the nation, and even the international countries 
in responding and intervening to the imposition of the 
death penalty with various basic reasons that the 
death penalty is one of the most cruel, sadistic and 
undignified punishments.

Keywords:  death   penalty,   crime  arcotics,  human 
                   rights.

UDC 343.98
Mardiansyah, Alfiyan
Mekanisme Pembuktian dalam Perkara Tindak 
Pidana Siber
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4. 
Dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan 
terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti 
yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat 
bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan 
ketentuan baik segi formil dan materiil. Prinsip ini 
juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian 
alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original 
maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui 
penyitaan maupun hasil cetaknya, yang diperoleh 
baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP 
telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai 
upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara 
umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. 
Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai 
intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam 
berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. 
Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil 
dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus 
mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 
undang-undang lain yang mengatur secara spesifik 
mengenai alat bukti elektronik tersebut. 

Kata kunci : pembuktian, tindak pidana siber 

UDC 343.98
Mardiansyah, Alfiyan
The Verification Mechanisms in the Event of 
Cyber Crime
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
In the verification system of Indonesia, the guilt of 
the accused is determined by at least two coinsisting 
of the legal evidence and the judge’s conviction. The 
validity of the evidence is based on the fulfillment of the 
terms and conditions of both the formal and material 
terms. This principle also applies to the collection and 
presentation of the electronic evidence either in original 
form or printout, obtained either through foreclosure 
or printout, obtained either through foreclosure or 
interception. the Criminal Law Procedures Code has 
clear regulations on forced measures of the search and 
the seizure in general, but not icluding the electronic 
system. However, the Criminal Law Procedures Code 
has not been regulating the interception or wiretap, 
it is set in a range of Act more specific. Therefore, 
the provisions and requirements of the formal and 
material regarding the electronic evidence must refer 
to the Criminal Law Procedures Code, Law No. 11 of 
2008 on Information and Electronic Transactions, and 
other laws that regulate specifically on the electronic 
evidence.

Keywords: the rule of evidence, cyber crime.
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UDC 343.54
Yanto, Oksidelfa
Prostitusi sebagai Kejahatan terhadap Eksploitasi 
Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi 
Manusia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4. 
Masalah prostitusi, baik yang sembunyi-sembunyi 
maupun yang terang-terangan, merupakan 
masalah klasik yang dihadapi negara-negara 
dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan di 
Indonesia prostitusi merupakan salah satu profesi 
yang sedang marak berkembang dan menjadi trendi 
dalam masyarakat. Lihat saja, tidak perlu modal 
besar, hanya cukup dengan modal wajah cantik, 
kemolekan tubuh, siap dihubungi 24 jam, serta 
bersedia melayani siapa saja tanpa memandang 
umur, maka pekerjaan ini bisa dilakoni untuk 
mendapatkan pundi-pundi uang, terutama oleh 
para wanita muda yang memang rata-rata menjadi 
incaran para lelaki hidung belang. Pemerintah 
sudah mencoba mengatasi persoalan ini. Namun 
faktanya, prostitusi bukannya berkurang tetapi 
malah menjalar baik di tempat hiburan, karaoke, 
panti pijat, salon terselubung dan lokasi-lokasi 
lainnya. Yang tidak kalah penting, muncul fenomena 
prostitusi online yang sempat menghebohkan 
masyarakat akhir-akhir ini, baik yang dilakukan 
masyarakat biasa hingga kalangan artis papan 
atas. Prostitusi, apapun, dimanapun dan siapapun 
pelakunya, ia dianggap sebagai kejahatan terhadap 
moral dan kesusilaan yang bersifat ilegal serta 
melawan hukum, dan hak asasi manusia, untuk itu 
harus dihentikan.

Kata kunci: prostitusi,      kejahatan,       eksploitasi, 
                   melawan hak asasi manusia 

UDC 343.54
Yanto, Oksidelfa
The Prostitution as the Crime Concerning 
Exploitation of the Children and Against Human 
Rights
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
The problem of prostitution, either covertly or apparently, 
is a classic problem encountered by countries around 
the world, including Indonesia. Moreover, in Indonesia 
prostitution is one of the professions which is growing 
up and showing a trend in society. Just see, it does 
not need any big capital, just have capital of beautiful 
face, attractive body, ready to be contacted 24 hours, 
and willing to serve anyone regardless of age, then 
this job is able to be acted to get the purses of money, 
especially by young women who often become the 
target of the philanderers. The Government has tried 
to overcome this issue. But in fact, prostitution is not 
reduced but spread both in places of entertainment, 
karaoke, massage parlors, implied salons and other 
locations. One important thing is that public has been 
horrendous in the latest phenomenon of the online 
prostitution based on the exploitation of either ordinary 
people up to the top artists. Whatever, wherever and 
whoever the perpetrators are, prostitution is regarded 
as a crime against morality and decency which is 
illegal as well as against human rights, therefore it 
must be stopped to fight.

Keywords: prostitution,  crime,  exploitation,     against 
                  human rights.

UDC 347.95
Erwin, Yanuar Putra
Kajian Yurdis mengenai Pelaksanaan Eksekusi 
dalam Pengadilan Hubungan Industrial
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
mengatur mengenai penyelesaian sengketa di 
dalam hubungan kerja antara pekerja dengan 
pengusaha, baik sengketa yang berupa perselisihan 
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan 
antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. 
Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial tersebut dibentuk Pengadilan Hubungan 
Industrial yang pada akhirnya akan memeriksa dan 
memutus sengketa perselisihan hubungan industrial 
tersebut, dan berdasarkan putusan tersebut akan 

UDC 347.95
Erwin, Yanuar Putra
Juridical Study of the Execution of Industrial 
Relations Court
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations 
Dispute Settlement governing the settlement of 
disputes in the employment relationship between 
workers and employers, such as in the form of 
disputes over rights disputes, conflict of interest, 
termination of employment disputes, and disputes 
between trade unions within one company. In the 
Industrial Relations Dispute Settlement formed the 
Industrial Relations Court that in the end will examine 
and decide disputes the industrial dispute and the 
decision will be implemented by the execution of the 
decision. The problem is how the execution of the 
Industrial Relations Court ruling that has had the 
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dilaksanakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkan. 
Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana 
pelaksanaan eksekusi dalam Pengadilan Hubungan 
Industrial atas putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum? Berdasarkan Pasal 57 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi 
bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan 
Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata 
yang berlaku pada pengadilan pada lingkungan 
peradilan umum, kecuali diatur secara khusus dalam 
undang-undang ini. Artinya seluruh proses hukum 
beracara pada penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial menggunakan proses beracara hukum 
acara perdata, termasuk aturan perihal pelaksanaan 
eksekusi.

Kata kunci: penyelesaian     sengketa,      pengadilan  
                   hubungan industrial, eksekusi 

force of law? Under Article 57 of Law No. 2 of 2004 
concerning Industrial Relations Dispute Settlement, 
which reads that the law applicable to the Industrial 
Relations Court is the law of civil procedure at the court 
at the general court, unless otherwise regulated under 
this law. This means that the entire process of legal 
proceedings on the settlement of industrial disputes 
using civil law proceedings, including rules concerning 
the implementation of the execution.

Keywords:dispute  resolution,  industrial   relations               
                  court, execution.

UDC 342.4
Ulya, Zaki
Kajian Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan 
Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4. 
Salah satu tujuan dari perubahan UUD Tahun 1945 
adalah membatasi kewenangan Presiden yang sangat 
besar. Dimana Presiden mempunyai kedudukan 
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 
Adapun inti dari pengaturan kewenangan Presiden 
dalam UUD Tahun 1945 adalah mekanisme 
pemilihan, masa jabatan, hak prerogatif, pengisian 
jabatan Presiden bila berhalangan dan mekanisme 
pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam 
sistem pemerintahan Presidentil, dalam menjalankan 
kewenangannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden 
dan juga para Menteri. Apabila Presiden berhalangan 
tetap maka segala kewenangannya dilakukan 
oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara menurut 
UUD Tahun 1945. Perspektif hukum yang dapat 
dikaji yaitu mengenai posisi Wakil Presiden dalam 
menggantikan tugas Presiden selaku kepala negara 
dan kepala pemerintahan, dimana banyak yang 
mempertanyakan elektabilitas Wakil Presiden apakah 
dapat bertindak secara hukum seperti halnya seorang 
Presiden dalam menjalankan kewenangan Presiden. 
Selain itu, terjadi permasalah hukum lainnya yaitu 
apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan 
tetap, dimana pelaksana tugas Presiden diserahkan 
kepada beberapa Menteri Negara untuk menjalankan 
roda pemerintahan. 

Kata kunci: pengisian   jabatan,   Presiden,  UUDNRI 
                  Tahun 1945 

UDC 342.4
Ulya, Zaki
Juridical Study of Mechanism for Filling Position 
of the President after the Amendment to the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
One of the purposes of the amendment to the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia is to limit 
the authority of the President which is seen to be too 
huge since the President has the position as head of 
state also head of government. The main substances 
of the regulation of authority of the President under the 
1945 Constitution including the mechanism of election, 
tenure, prerogative, the mechanism to establish the 
position of acting President due to the President’s 
absence and the mechanism of impeachment of the 
President and/or Vice President. In a Presidential 
system, the president is assisted by the Vice President 
and Ministers in carrying out his authority. If the 
President is unavailable, his authority can be run 
by Vice President and Ministers of State under the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The 
perspective of law which will be observed is position 
of the Vice President in replacing the President as head 
of state and head of government when many people 
question his capacity to act legally like the President 
in running the authority. In addition, if the President 
and the Vice President were both unavailable, the task 
is submitted to several Ministers of State to run the 
government.

Keywords: filling  the  post,  the  president, t he 1945 
                  constitution of the republic of indonesia.
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UDC 340.13
Utomo, Nurrahman Aji
Friksi Pengujian Undang-Undang dengan 
Pembentukan Undang-Undang (Urgensi Membuka 
Pintu Alternatif dalam Pengujian Undang-Undang)
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4. 
Friksi hubungan Pengujian Undang-Undang dengan 
Pembentukan Undang-Undang lahir dalam bentuk  
samar dan semu dengan ketiadaan mekanisme 
tindak lanjut. Hal tersebut ditengarai dengan 
lahirnya anomali Putusan Pengujian Undang-Undang 
sebagai improvisasi untuk menyikapi ketiadaan 
mekanisme pelaksanaan Putusan Pengujian Undang-
Undang. Sementara itu, pasca putusan Pengujian 
Undang-Undang norma hidup dalam kertas dan sulit 
mempunyai kekuatan mengikat. Penguatan norma, 
salah satunya dengan membedakan kekuatan 
mengikat norma antar para pihak dan mengikat umum. 
Sejalan dengan itu upaya untuk mereduksi friksi 
di antara keduanya dilakukan dengan melengkapi 
pintu alternatif dalam Pengujian Undang-Undang. 
Sedangkan, integrasi analisa dampak, manfaat dan 
biaya dalam proses Pembentukan Undang-Undang 
merupakan pelengkap dalam mekanisme tindak 
lanjut putusan Pengujian Undang-Undang.

Kata kunci: pengujian undang-undang, pembentukan 
                  undang-undang, friksi. 

UDC 340.13
Utomo, Nurrahman Aji
Judicial Review Friction by Law Making (The 
Urge of Providing Alternative Access  of Judicial 
Review)
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
Relation friction between Judicial Review and Law 
Making Process is vague and superficial without 
follow-up mechanism. It is characterized by Verdict 
Judicial Review as improvised to address the lack of 
implementation mechanism of Verdict Judicial Review. 
Meanwhile, after verdict Judicial Review, norm grows 
on the paper and it is difficult to have binding force. One 
of the ways to strengthen norm is by distinguish the 
strength of binding norms between parties and public. 
In line with the efforts to reduce the friction between 
those two is made by completing an alternative access 
in Judicial Review. Meanwhile, the integration of 
the analysis of the impact, benefits and costs in the 
process of the Law Making Function is a complement 
to the follow-up mechanism of Verdict Judicial Review.

Keywords: judicial    review,   law    making    process, 
                  friction.
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Wibowo, Suyanto Edi
Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal 
Penguasaan oleh Negara terhadap Sumber Daya 
Alam
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No.4. 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUDRI Tahun 1945) sebagai 
landasan konstitusional pengelolaan sumber daya 
alam tersebut ‘diterjemahkan’ ke dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ 
Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 ke dalam berbagai 
Undang-Undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan 
kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja 
bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 
33 UUDNRI Tahun 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, 
konstitusi perlu dijadikan sebagai ‘bintang petunjuk’ 
dalam melahirkan berbagai Undang-Undang di 
bidang pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci: konstitusional,  sumber    daya      alam, 
                   pengelolaan. 

UDC 342.4
Wibowo, Suyanto Edi
Comprehend the Meaning of Article 33 of the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia on 
State Authority over Natural Resources
Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 4. 
Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic 
of Indonesia as the fundamental principle of natural 
resources management has been “translated” into 
various laws and regulations. Its “translation” process 
to various Laws is influenced by several norms and 
interests of the drafters which unfortunately may be 
contrast to the proper meaning of the Article 33 of the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia itself. 
Thus, the 1945 Constitution is needed to be a guideline 
to make Laws on natural resources management.

Keywords: Constitutional,   natural        resources,         
                   management.
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Abstrak
Ekonomi kreatif adalah era baru dalam tren ekonomi dunia yang tumbuh dengan sangat cepat. Bidang ini 
membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya untuk dukungan 
pendanaan. Industri kreatif didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan 
pendanaan disamping perantara lembaga keuangan formal (bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara 
baru pendanaan adalah melalui sistem donation based crowdfunding. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan 
jawaban atas beberapa topik utama. Pertama, untuk menemukan hakikat donation based crowdfunding. Kedua, 
bentuk badan usaha bagi kreator dan pengelola situs dalam sistem donation based crowdfunding. Ketiga, 
mengkaji bentuk pengawasan yang tepat dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan.

Kata kunci: ekonomi kreatif, industri kreatif, crowdfunding.

Abstract
Creative economy is a new era of world economic trend growing rapidly. This sector is necessary to have supports 
and protections from goverment and people especially for funding backup. Creative industry is dominated by low 
and middle range entrepreneurs who needs help for funding instead of formal financial intermediares (bank) which 
are difficult to accomplish. One of the new ways of funding is through a system of donation-based crowdfunding. The 
system has been applied in many countries in the world and now it start to be realized in Indonesia. This research 
is referred to answer some main topics. First, to find out a substance of donation-based crowdfunding. Second, to 
find out forms of business for creators and developers of sites in the system of donation-based crowdfunding. Third, 
to research and review the appropriate supervision and institutions authorized to supervise.

Keywords: creative economy, creative industry, crowdfunding.

A. Pendahuluan 
Ekonomi  kreatif  adalah era baru 

perekonomian dunia setelah era ekonomi 
pertanian, industri, dan informasi. John 
Howkins menyatakan ekonomi kreatif 
merupakan kegiatan ekonomi yang menjadikan 
kreativitas, budaya, warisan budaya dan 
lingkungan sebagai tumpuan masa depan.1 Di 
Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif telah 
berkembang ke tahap baru, ditandai dengan 
dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif. 

Selama jangka waktu 2002 – 2010 ekonomi 
kreatif berkontribusi sebesar 7,74 % terhadap 
PDB Indonesia, lebih besar dari sektor jasa 
keuangan, real estate dan bidang konstruksi. 
Sejak masuknya kuliner sebagai subsektor ke-15, 
kini sektor industri kreatif berhasil menyumbang 
sekitar 8% terhadap PDB Indonesia atau senilai 
Rp 235,6 triliun.2

Ekonomi kreatif diyakini akan menjadi 
sektor andalan ekonomi dunia di masa depan. 
Negara industri maju sudah menyadari 
pentingnya pengembangan ekonomi kreatif 
sehingga mereka memiliki komitmen kuat untuk 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan membuat regulasi perlindungan Hak  
Kekayaan Intelektual (HKI). Sejumlah insentif 
dan dukungan anggaran negara pun diberikan 
kepada para pelaku ekonomi kreatif agar mampu 
bersaing di pasar global.

Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang 
mengutamakan kualitas SDM yang kreatif dan 
inovatif, sehingga sektor ini sangat berkaitan 
dengan pemanfaatan HKI yang meliputi HKI milik 
privat, HKI milik publik dan HKI milik komunitas. 
Hal ini menyebabkan ke-15 subsektor ekonomi 
kreatif selalu mengandung unsur HKI. 

1 John Howkins dalam Suryana, 2013, Ekonomi Kreatif (Ekonomi Baru : Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang), Penerbit Salemba 
Emat, Jakarta, h.35.
2 Cita Yustisia Serfiyani, dkk, 2015, Buku Pintar Investasi Ekonomi Kreatif, Andi Publisher, Yogyakarta.
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Manusia kreatif adalah manusia yang 
memiliki daya kreasi atau daya cipta sehingga 
berhak mendapatkan perlindungan HKI 
berbentuk Hak Cipta. Sedangkan manusia 
inovatif adalah manusia yang memiliki daya 
inovasi untuk menemukan teknologi baru atau 
desain baru sehingga berhak mendapatkan 
perlindungan HKI berbentuk Hak Paten, 
Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang 
dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). 
Keseluruhan HKI jenis ini dapat dimiliki oleh 
privat (perorangan atau badan hukum).

Ekonomi kreatif berkaitan pula dengan 
pemanfaatan HKI milik publik yang berupa 
Warisan Budaya (cultural heritage), baik yang 
berbentuk Warisan Budaya Benda (tangible 
cultural heritage) maupun Warisan Budaya 
Tak Benda (intangible cultural heritage). Selain 
itu, Ekonomi kreatif juga berkaitan dengan 
pemanfaatan HKI milik komunitas yang 
berbentuk hak Indikasi Geografis dan Indikasi 
Asal.

Pelaku usaha ekonomi kreatif melakukan 
proses penciptaan melalui penelitian dan 
pengembangan untuk menghasilkan barang 
– barang dan jasa – jasa baru yang bersifat 
komersial. Di dalam proses pengembangan 
barang dan jasa tersebut melibatkan ide dan 
gagasan yang dilindungi oleh hukum Hak 
Kekayaan Intelektual.

Ekonomi kreatif di Indonesia saat ini 
semakin berkembang pesat, namun kemajuan 
ini masih terhalang banyak masalah, salah 
satunya masalah pendanaan. Meskipun ekonomi 
kreatif berawal dari ide dan kreatifitas namun 
diperlukan dana untuk mewujudkan ide menjadi 
nyata, apalagi pelaku ekonomi kreatif didominasi 
oleh perseorangan serta UKM. Pemerintah 
telah mencoba menyusun berbagai macam 
cara pendanaan untuk mendukung kemajuan 
ekonomi kreatif, antara lain pemberian kredit 
perbankan dengan penggunaan sertifikat HKI 
sebagai jaminan kredit dan sekuritisasi HKI. 
Kedua cara itu hanya bisa dilakukan oleh pelaku 
industri kreatif yang karyanya telah terwujud 
dan memiliki sertifikat HKI, namun tidak bisa 
membantu pelaku industri kreatif yang karyanya 
masih dalam tahap blueprint dan belum terwujud.

Dalam hal ini, kemudian muncullah 
gaya baru pendanaan ekonomi kreatif yaitu 
Crowdfunding. Konsep crowdfunding berakar 

dari konsep crowdsourcing yang memanfaatkan 
“kerumunan” orang untuk memberikan umpan 
balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan 
suatu perusahaan rintisan. Dalam crowdfunding, 
tujuannya adalah mengumpulkan dana yang 
dilakukan dengan menggunakan jaringan media 
sosial (Twitter, Facebook, LinkedIn dan situs – 
situs blogging). Tujuan utama crowdfunding 
adalah memberikan alternatif bagi pengusaha 
untuk memperoleh pendanaan.3

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh 
ini mengelompokkan crowdfunding dalam 4 
(empat) jenis yaitu equity based crowdfunding 
(crowdfunding berbasis permodalan / 
kepemilikan saham), lending based crowdfunding 
(crowdfunding berbasis kredit / utang piutang), 
reward based crowdfunding (crowdfunding 
berbasis hadiah), dan donation based 
crowdfunding (berbasis donasi).4 Pembahasan 
akan berfokus pada sistem donation based 
crowdfunding karena sistem ini yang sedang 
berjalan di Indonesia.

Donation based crowdfunding pertama kali 
dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian 
ditiru di Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Australia, 
Kanada, hingga akhirnya Indonesia dengan 
munculnya situs wujudkan.com, patungan.net, 
kitabisa.co.id. Donation based crowdfunding 
mengkolaborasi tradisi gotong royong dengan 
pemanfaatan kemajuan teknologi. Peran 
crowdfunding dalam membantu pembiayaan 
pelaku industri kreatif telah terbukti berhasil5, 
namun kekurangan dari sistem ini adalah 
belum ada legalitas bagi penyelenggara situs 
crowdfunding dan tidak jelasnya pengawasan 
dari Pemerintah sebagai bentuk perlindungan 
terhadap dana kolektif masyarakat. Oleh sebab 
itu, perlu dibahas perlindungan hukum terhadap 
sistem donation based crowdfunding yang di 
dalamnya akan membahas hakikat donation 
based crowdfunding, bentuk badan usaha yang 
tepat bagi kreator (pencipta) dan pengelola situs, 
serta bentuk pengawasannya. Pengawasan 
ditekankan kepada pengelola situs donation 
based crowdfunding (sebagai perantara antara 
masyarakat dengan pelaku kreatif), dan pelaku 
industri kreatif.

B.   Pembahasan
B.1. Hakikat Donation Based Crowdfunding

Upaya memahami hakikat donation based 
crowdfunding berarti memberikan pemahaman 

3 Paul Belleflame, dkk., 2010. Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective, dipublikasikan di seminar workshop “Digital 
Business Models : Understanding Strategies’, h. 1 – 2.
4 Indra, 2014. The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities, disampaikan di Seminar 
Internasional “Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business”, Jakarta.
5 Contoh keberhasilan crowdfunding untuk pembiayaan ekonomi kreatif di Indonesia antara lain Game bertema horor karya remaja 
Bandung “Dread Out” lewat situs crowdfunding asing indiegogo.com, tur band indie asal Bali “Navicula” lewat situs crowdfunding dalam 
negeri mari.patungan.net dan situs crowdfunding luar negeri kickstarter.com, proyek film “Atambua 39 derajat celcius” karya Mira 
Lesmana dan Riri Riza yang berhasil didanai lewat situs wujudkan.com.
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yang lebih mendalam daripada sekedar 
mengetahui tentang pengertiannya. Menentukan 
hakikat berarti mengkaji dan membandingkan 
pengertian–pengertian yang ada, mengkajinya 
dengan konsep yang lebih dulu ada, dan 
merumuskan batasannya.

Istilah crowdfunding bagi banyak kalangan 
masih menjadi istilah yang asing, terutama di 
Indonesia. Istilah ini baru ramai diberitakan sejak 
kemunculan situs donation based crowdfunding 
pertama di Indonesia yakni wujudkan.com, 
sejak itulah masyarakat mengidentikkan 
crowdfunding dengan pendanaan industri 
kreatif. Padahal, donation based crowdfunding 
lebih luas dari bidang industri kreatif. Donation 
based crowdfunding merupakan salah satu 
dari 4 (empat) bentuk crowdfunding yang bisa 
diterapkan di beberapa bidang, oleh sebab itu 
memahami istilah ini berarti harus mampu 
memahami terlebih dahulu tentang istilah 
crowdfunding. 

Istilah crowdfunding merupakan derivasi 
dari istilah crowdsourcing.6 Crowdsourcing 
adalah pelibatan yang tidak terbatas dan 
tanpa memandang latar belakang pendidikan, 
kewarganegaraan, agama, pekerjaan, bagi setiap 
orang yang ingin memberikan kontribusinya 
atau solusinya atas suatu permasalahan 
yang dilemparkan oleh individu, perusahaan, 
institusi, baik dibayar maupun secara Cuma-
cuma.7 Crowdsourcing memiliki bentuk yang 
berbeda-beda, salah satunya Crowdfunding.8 
Crowdfunding terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni 
crowd dan funding, Crowd berarti “keramaian atau 
kerumunan” dan funding berarti “pembiayaan 
atau pendanaan”, maka crowdfunding dapat 
diartikan pendanaan beramai-ramai yang 
berasal dari konsep gotong royong.

Indonesia belum memiliki undang-undang 
khusus tentang crowdfunding sehingga belum 
ditemukan pengertian crowdfunding dalam 
produk hukum apapun di Indonesia. Istilah 
crowdfunding dapat ditinjau dari rumusan 
pengertian para ahli hukum, ekonomi dan 
teknologi informatika. Berikut ini beberapa 
pengertiannya :
a.  Frank Kleeman, seorang pakar ekonomi dalam 

tulisannya di jurnal Science, Technology & 
Innovation Studies 9, menyatakan pengertian 
crowdfunding adalah :
“Crowdfunding is defined as an open call 
over the Internet for financial resources in 
the form of a monetary donation, sometimes 

in exchange for a future product, service, or 
reward. Crowdfunding uses web technologies 
and existing online payment systems to 
facilitate transactions between creators 
(people who request funds) and funders 
(people who give money).
Crowdfunding didefinisikan sebagai 
panggilan terbuka (publikasi) melalui 
internet untuk sumber pendanaan dalam 
bentuk sumbangan, terkadang hal ini 
dilakukan dalam bentuk pertukaran antara 
uang dengan produk yang dihasilkan 
di kemudian hari, jasa, atau hadiah. 
Crowdfunding menggunakan teknologi 
web dan sistem pembayaran online yang 
ada untuk memfasilitasi transaksi antara 
pencipta (orang-orang yang meminta dana) 
dan penyandang dana (orang-orang yang 
memberi uang)

b.  Paul Belleflame 10, Guru Besar bidang ilmu 
Ekonomi Manajemen di Université Catholique 
de Louvain di Journal of Business Venturing, 
menyatakan: “Crowdfunding is defined as 
the request for financial resources on and 
offline in exchange for a reward offered by 
the creator, such as an acknowledgment, an 
experience, or a product”.
Crowdfunding didefinisikan sebagai 
permohonan atas sumber pendanaan 
secara online dan offline dengan cara 
menukarkannya dengan timbal balik 
yang ditawarkan oleh kreator (pemohon 
dana), misal dalam bentuk penghargaan, 
pengalaman atau produk.
Donation based crowdfunding secara 

sederhana diartikan crowdfunding yang berbasis 
pada donasi (sumbangan sukarela). Donation 
based crowdfunding merupakan kegiatan 
penggalangan dana massal dimana orang-orang 
memberikan uangnya untuk aktivitas yang 
ditawarkan oleh pelaku usaha kreatif, dunia 
hiburan ataupun organisasi tertentu. Donation 
based crowdfunding menawarkan kemudahan 
yakni luasnya jangkauan pemberitaan kepada 
masyarakat melalui internet, murahnya biaya 
publikasi, cepatnya memperoleh donasi seiring 
pula dengan meningkatnya pamor sebuah karya 
kreatif.

Ide utama donation based crowdfunding 
adalah patungan sukarela tanpa imbalan 
untuk membantu sesama. Bentuk ini adalah 
bentuk dasar dari crowdfunding yang telah 
ada sejak berabad-abad lamanya, bahkan jauh 

6 Elizabeth M. Gerber, dkk., 2013. Crowdfunding : Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms, 
Northwestern University, h. 1.
7 Miftah Andriansyah, dkk., 2010. Crowdsourcing : Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet, 
Universitas Gunadarma, Jakarta, h. 2.
8 Kleemann, dkk., 2008. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing – Science, 
Technology and Innovations, Jurnal Science, Technology & Innovations Studies (STI Studies), Volume 4 Nomor 1.
9 Kleeman, dkk., Op. Cit.
10 Paul Belleflamme, dkk., Crowdfunding : Tapping the Right Crowd, Journal of Business Venturing, Edisi 9 Juli 2014.
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sebelum istilah crowdfunding lahir. Sistem ini 
menempatkan masyarakat pemberi dana sebagai 
donatur yang berbasis pada kerelaan. Sistem ini 
apabila dianalogikan memiliki kesamaan alur 
dengan sistem pengumpulan zakat oleh Badan 
Amil Zakat. Bedanya adalah tujuan pemanfaatan 
dananya, zakat bertujuan untuk urusan 
keagamaan sedangkan crowdfunding bertujuan 
untuk membiayai proyek komersial terutama di 
bidang industri kreatif. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka 
bisa disimpulkan bahwa hakikat donation based 
crowdfunding adalah pemberian donasi secara 
massal dari masyarakat kepada orang, organisasi, 
atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil 
dan menengah, untuk tujuan tertentu antara 
lain sosial, kesehatan, pendidikan, industri 
kreatif, baik secara sukarela maupun untuk 
mendapatkan keuntungan yang dilakukan 
melalui internet (secara online) dengan difasilitasi 
oleh pihak pengelola situs donation based 
crowdfunding sebagai perantara (intermediaries).

B.2.Bentuk Badan Usaha Bagi Kreator dan 
Pengelola Situs dalam SistemDonation 
Based Crowdfunding
Kreator pada sistem donation based 

crowdfunding didominasi oleh individu yang 
memiliki proyek kreatif dan perusahaan 
rintisan (start-up). Situs jenis ini memang 
ditargetkan untuk individu dan perusahaan 
kecil di bidang industri kreatif.11 Pengelola situs 
donation based crowdfunding di Amerika Serikat 
seperti Kickstarter dan Indiegogo berbentuk 
perkumpulan yang berbadan hukum.

Di Indonesia, donation based crowdfunding 
berakar pada donasi dan tunduk pada UU 
Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan 
Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. 
Baik UU Nomor 9 Tahun 1961 dan PP Nomor 
29 Tahun 1980 sama-sama tidak menyebutkan 
secara tegas tentang bentuk badan usaha atau 
organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan 
kegiatan pengumpulan sumbangan uang 
atau barang secara kontinu. Kedua peraturan 
tersebut hanya menyebutnya sebagai organisasi 
kemasyarakatan. 

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 
menyebutkan bahwa  “Usaha pengumpulan 
sumbangan dilakukan oleh organisasi dan 
berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung 
atau tidak langsung”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 
2 PP Nomor 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa :

“Organisasi adalah organisasi 
kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi 
persyaratan tertentu yang mempunyai 
program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan 
untuk mewujudkan, membina, memelihara, 
dan meningkatkan kesejahteraan sosial 
masyarakat”.
Istilah awal yang muncul adalah “Organisasi 

Massa” yang disingkat “Ormas”. Namun sejak 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 33 Tahun 2012 istilahnya diganti menjadi 
“Organisasi Kemasyarakatan”, tetap disingkat 
“Ormas”. Kini Ormas diatur oleh UU Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 
menyatakan bahwa, “Ormas dapat berbentuk : a. 
badan hukum, atau b. tidak berbadan hukum”. 
Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) menyatakan 
bahwa, “Ormas berbadan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat 
berbentuk : a. perkumpulan, atau b. yayasan“. 
Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar 
setelah mendapatkan pengesahan status badan 
hukum. Setelah memperoleh status tersebut, ia 
tidak memerlukan surat keterangan terdaftar 
seperti yang dibutuhkan oleh ormas yang tidak 
berbadan hukum.12 Ormas berbadan hukum 
perkumpulan berbasis anggota, sedangkan 
ormas berbadan hukum yayasan tidak berbasis 
anggota.13

Bentuk ormas yang bisa menjadi alternatif 
bagi pengelola situs crowdfunding adalah berupa 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengertian 
LSM dalam Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 
1990 adalah :

“Organisasi atau lembaga yang anggotanya 
adalah masyarakat Warga Negara Republik 
Indonesia (WNI) yang secara sukarela atau 
kehendak sendiri berniat serta bergerak di 
bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan 
oleh organisasi / lembaga sebagai wujud 
partisipasi masyarakat dalam upaya 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat yang menitikberatkan kepada 
pengabdian swadaya”.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 
17 Tahun 2013 seperti yang sudah dijabarkan 
diatas, maka LSM dapat berbentuk yayasan atau 
perkumpulan berbadan hukum.  

Perkumpulan terdiri atas perkumpulan 
berbadan hukum dan perkumpulan tidak 
berbadan hukum. Perkumpulan yang tidak 

11 Di Amerika Serikat, situs www.indiegogo.com menargetkan pengumpulan donasi untuk bidang industri kreatif dan sosial, sedangkan 
www.kickstarter.com berfokus pada industri kreatif. Di Indonesia, situs ayopeduli.com khusus bergerak di bidang sosial sedangkan situs 
wujudkan.com bergerak di bidang industri kreatif.
12 Lihat Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013.
13 Pasal 11 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2013.
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berbadan hukum lebih mudah proses 
pendiriannya, namun ia tidak dapat melakukan 
tindakan-tindakan perdata dan tidak dapat 
memiliki aset tetap (tanah dan bangunan).  Dari 
segi ini, perkumpulan berbadan hukum memiliki 
keuntungan dibandingkan perkumpulan tidak 
berbadan hukum.

Untuk pendiriannya, setiap dua orang 
atau lebih dapat mendirikan perkumpulan. 
Perkumpulan yang ingin bertindak atas namanya 
sendiri harus mengurus status badan hukum. 
Untuk perkumpulan berbadan hukum, dasar 
hukumnya merujuk pada :
1. Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) dan 

KUHPerdata (KUHPer) Buku III Bab IX, yaitu 
perkumpulan menjadi badan hukum setelah 
mendapat pengesahan dari penguasa. 
Pengesahan dilakukan dengan menyetujui 
anggaran dasar yang berisi tujuan, dasar-
dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain.

2. Staatsblad 1939 No. 570 mengenai 
Perkumpulan Indonesia (Inlandsche 
Vereniging) (“Stb. 1939-570”) yang pada 
awalnya hanya berlaku untuk daerah 
Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan 
Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 (“Stb. 
1942-13 jo 14”) ketentuan Staatsblad 
1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh 
wilayah Indonesia. Untuk memperoleh 
status sebagai badan hukum, Perkumpulan 
Indonesia harus mengajukan permohonan 
terlebih dahulu baik lisan atau tertulis 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di 
mana perkumpulan itu berada. Kedudukan 
badan hukum diperoleh setelah diadakan 
pendaftaran dan penandatanganan 
anggaran dasar (pasal 16 Stb. 1942-13 jo 
14) dan setelah anggaran dasar memenuhi 
prosedur yang disyaratkan pasal 13-14, 
pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14.
Proses mendirikan LSM yang berbadan 

hukum perkumpulan hampir sama dengan 
LSM yang berbadan hukum yayasan. Perbedaan 
terletak pada syarat bahwa badan hukum 
perkumpulan harus didirikan oleh beberapa 
orang, namun tidak ada ketentuan harus 
memisahkan harta kekayaan14, sedangkan 
prosedur pendaftaran lainnya hampir sama. 
Berdasarkan bentuknya yang berbadan hukum, 
maka perkumpulan berbadan hukum harus 
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan 
HAM.

Bagi sebuah perkumpulan berbadan 
hukum, Anggaran Dasar dibuat oleh notaris 

dan harus mendapatkan pengesahan pejabat 
yang berwenang. Perkumpulan berbadan 
hukum harus didaftarkan di register khusus 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan 
dalam Berita Negara15. Pengesahan perkumpulan 
berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum 
dan HAM. Perkumpulan berbadan hukum 
merupakan subjek hukum dan bisa melakukan 
perbuatan perdata.

Yayasan hanya terdiri atas satu bentuk, 
yakni yayasan berbadan hukum. Yayasan diatur 
di UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan 
atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan 
(selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 2004). 
UU Nomor 28 Tahun 2004 hanya mengubah 
sebagian dari UU Nomor 16 Tahun 2001. 
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 
2001, “yayasan adalah badan hukum yang 
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan 
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu 
di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, 
yang tidak mempunyai anggota”. Di dalam organ 
yayasan terdapat unsur pembina, pengurus dan 
pengawas.

Pembina adalah organ Yayasan yang 
mempunyai kewenangan yang tidak bisa 
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas 
oleh Undang-undang ini atau Anggaran 
Dasar. Kewenangan itu meliputi keputusan 
perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Pengurus dan anggota 
Pengawas, penetapan kebijakan umum Yayasan 
berdasarkan Anggaran Dasar, pengesahan 
program kerja dan rancangan anggaran 
tahunan; dan penetapan keputusan mengenai 
penggabungan atau pembubaran Yayasan. 
Pembina terdiri dari orang perseorangan 
sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang 
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina 
dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk 
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.16

Pengurus adalah organ Yayasan yang 
melaksanakan kepengurusan Yayasan dan 
tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau 
Pengawas.17 Pengurus Yayasan bertanggung 
jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk 
kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak 
mewakili Yayasan baik di dalam maupun di 
luar Pengadilan.18 Dalam pengelolaan situs 
donation based crowdfunding nantinya, 
pengurus yang akan mengurus segala urusan 
teknis mulai dari penerimaan pendaftaran dari 
kreator, menyeleksi dan menyempurnakan ide 
kreatif dari kreator, desain dan tata letak situs, 

14 Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa : “yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan 
sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal”.
15 Pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14.
16 Lihat Pasal 29 UU Nomor 16 Tahun 2001.
17 Lihat Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Nomor 16 Tahun 2001.
18 Lihat Pasal 35 (1) UU Nomor 16 Tahun 2001.
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mencatat dan mengelola uang donasi yang 
masuk, hingga pembuatan laporan. Selanjutnya, 
Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas 
melakukan pengawasan serta memberi nasihat 
kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan 
Yayasan.19

Pendirian Yayasan dilakukan dengan 
akta notaris dalam bahasa Indonesia.20 Status 
badan hukum diperoleh setelah akta pendirian 
Yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan 
HAM (Menkumham). Kewenangan Menkumham 
dalam pengesahan akta pendirian Yayasan 
sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala 
Kantor Wilayah Kemenkumham di masing-
masing provinsi yang bertindak atas nama 
Menkumham dengan wilayah kerja meliputi 
tempat kedudukan Yayasan.21

Yayasan sesungguhnya adalah badan 
hukum yang memiliki tujuan non profit/nirlaba 
sehingga tidak tergolong sebagai badan usaha 
atau perusahaan22. Namun, pasal 3 ayat (1) UU 
Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 
2004 menyatakan bahwa: “yayasan dapat 
melakukan kegiatan usaha untuk menunjang 
pencapaian maksud dan tujuannya”. Pasal 8 
ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan 
bahwa :

“kegiatan usaha dari badan usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan 
tujuan Yayasan serta tidak bertentangan 
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/
atau peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dengan cara mendirikan badan 
usaha dan/atau ikut serta dalam suatu 
badan usaha”.
Hal ini diperkuat dengan Pasal 37 ayat (1) 

UU Nomor 17 Tahun 2013 bahwa : “keuangan 
ormas salah satunya dapat bersumber dari hasil 
usaha ormas dan kegiatan lain yang sah menurut 
hukum”.

Berikutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 28 
Tahun 2004 mengatur bahwa :

“(1) kekayaan Yayasan baik berupa uang, 
barang, maupun kekayaan lain yang 
diperoleh Yayasan dilarang dialihkan 
atau dibagikan secara langsung atau 
tidak langsung, baik dalam bentuk 
gaji, upah, maupun honorarium, atau 
bentuk lain yang dapat dinilai dengan 
uang kepada Pembina, Pengurus dan 
Pengawas.

(2)  Pengecualian atas ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar 
Yayasan bahwa Pengurus menerima 
gaji, upah, atau honorarium, dalam hal 
Pengurus Yayasan :
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak 

terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, 
dan Pengawas; 

b. melaksanakan kepengurusan 
Yayasan secara langsung dan 
penuh.

(3)  Penentuan mengenai gaji, upah, atau 
honorarium sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina 
sesuai dengan kemampuan kekayaan 
Yayasan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 
28 Tahun 2004 tersebut, maka gaji, upah, atau 
honorarium bisa diberikan kepada pengurus 
yayasan yang dalam hal ini mengerjakan segala 
hal teknis dalam pengelolaan sehari-hari, bukan 
termasuk dan tidak terafiliasi dengan pendiri, 
pembina, dan pengawas yayasan. 

Menurut Penulis, bentuk perkumpulan 
berbadan hukum maupun yayasan bisa 
diterapkan oleh pengelola situs donation based 
crowdfunding. Kedua bentuk tersebut tidak 
menyalahi hukum apabila mendapatkan fee dari 
kegiatan pengumpulan donasi, sesuai dengan 
penjabaran sebelumnya23. 

Apabila pengelola situs berbentuk yayasan, 
maka fee dari kreator masuk ke kas yayasan. 
Sebagian dari penghasilan digunakan untuk 
membayar gaji, upah, atau honorarium 
pengurus. Namun, pembina dan pengawas 
tidak boleh mengambil fee tersebut untuk 
keuntungan pribadi. Sedangkan jika pengelola 
situs berbentuk perkumpulan berbadan 
hukum, maka fee tersebut dapat dibagi kepada 
anggota perkumpulan dan untuk kepentingan 
perkumpulan sesuai ketentuan AD / ART.

B.3.Pengawasan Sistem Donation Based 
Crowdfunding 
Sistem donation based crowdfunding tidak 

melibatkan investasi finansial dengan imbal 
balik berupa keuntungan finansial sehingga hal 
ini berada di luar ruang lingkup pengawasan 
Lembaga Pengawas Keuangan. Amerika Serikat, 
serta negara-negara di Eropa seperti Itali, 
Spanyol, Jerman, Inggris, tidak menempatkan 

19 Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001.
20 Lihat Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001.
21 Lihat Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2001.
22 Iswi Hariyani, dkk., 2011. Merger Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan, Penerbit PT Visimedia, Jakarta, h. 359.
23 Pengelola situs donation based crowdfunding di bidang industri kreatif mendapat fee atas setiap proyek yang berhasil didanai, 
sedangkan untuk situs donation based crowdfunding yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan tidak memungut fee, contohnya 
www.ayopeduli.com.
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sistem ini pada otoritas pengawasan Lembaga 
Pengawas Keuangan di negara masing-masing.24

PP Nomor 29 Tahun 1980 mengatur 
adanya pengawasan internal dan eksternal 
untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas 
Ormas. Pengawasan internal dilakukan di dalam 
lingkungan Ormas sesuai mekanisme organisasi 
dalam AD/ART. Pengawas internal menegakkan 
kode etik organisasi dan memutuskan pemberian 
sanksi di internal organisasi. Pengawasan 
eksternal dilakukan masyarakat, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah. Salah satu bentuknya 
berupa pengaduan masyarakat yang disampaikan 
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.25

Dalam rangka pengendalian 
penyelenggaraan pengumpulan sumbangan 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
benar sesuai ketentuan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku, maka langkah – langkah 
pengawasan yang dilakukan bersifat preventif 
dan represif. Pengawasan preventif dan represif 
ini diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 
9 Tahun 1961 : “pemberian izin itu dimaksudkan 
terutama untuk menjaga dan memelihara 
keselamatan dan ketentraman rakyat banyak 
baik secara preventif, maupun represif dari 
perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung 
jawab”. 

Pengawasan preventif bersifat pencegahan. 
Pasal 19 PP Nomor 29 Tahun 1980 menyatakan 
bahwa “pejabat pemberi izin wajib melakukan 
usaha penertiban dalam batas – batas 
kewenangannya”. Pengelola situs donation based 
crowdfunding, baik berbentuk perkumpulan 
berbadan hukum ataupun yayasan, mengajukan 
permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan 
sumbangan kepada Kementerian Sosial. 
Kementerian Sosial kemudian mengeluarkan 
Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Republik 
Indonesia. Jadi, pengawasan preventif 
dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai 
pejabat fungsional yang berwenang melakukan 
penertiban. 

Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 
lebih lanjut menyebutkan : “pegawai – pegawai 
Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh 
Menteri sebagai satuan pengamanan sosial 
melaksanakan tugas di bidang pengawasan 
terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan”. 
Kementerian Sosial lalu mendelegasikan 
kewenangan pengawasan preventif kepada 
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan 
Sosial.

Pasal 18 PP Nomor 29 Tahun 1980 mengatur 
lebih lanjut tentang wewenang pengawasan 
preventif dan represif dalam Pasal 2 UU Nomor 
9 Tahun 1961 :

(1)  Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan 
pengumpulan sumbangan meliputi tindakan 
preventif dan represif.

(2)  Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat 
yang secara fungsional berwenang dalam 
bidang tersebut. 
Penjelasan Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 29 

Tahun 1980 menyebutkan :

“yang dimaksud dengan Pejabat yang 
secara fungsional berwenang dalam bidang 
penertiban terhadap penyelenggaraan 
pengumpulan sumbangan dalam ayat ini, 
ialah pegawai – pegawai yang pada umumnya 
ditugaskan untuk menyidik perbuatan-
perbuatan yang menurut Undang-undang 
dapat dipidana (Polisi dan Jaksa), dan juga 
Pegawai yang oleh  Undang-undang atau atas 
kuasa Undang-undang diberi  wewenang 
kepolisian / penyidikan terbatas”.

Jadi, pengawasan represif dilakukan 
oleh Kepolisian yang berkoordinasi dengan 
Kementerian Sosial. Apabila pihak Dirjen 
Perlindungan dan Jaminan Sosial mengetahui 
adanya perbuatan yang dilakukan oleh 
pengumpul sumbangan yang menurut Undang-
undang Nomor 9 Tahun  1961 dapat dipidana, 
maka ia harus segera melaporkan kepada 
Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan 
aturan hukum acara pidana. 

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan 
perbuatan pengumpulan sumbangan yang dapat 
dipidana adalah :
a. menyelenggarakan, menganjurkan atau 

membantu menyelenggarakan pengumpulan 
uang atau barang dengan tidak mendapat 
izin lebih dahulu.

b. tidak memenuhi syarat dan perintah dalam 
keputusan pemberian izin;
Pengumpulan sumbangan yang dilakukan 

tanpa izin pejabat berwenang, atau di kemudian 
hari diketahui tidak sesuai dengan syarat-
syarat dalam surat izin, atau menyimpang dari 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 
8 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1961 menyatakan 
“tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal 
ini dianggap sebagai pelanggaran”. Uang atau 
barang yang diperoleh karena tindak pidana 
itu disita dan dipergunakan untuk membiayai 
usaha-usaha kesejahteraan sejenis.

Di Amerika Serikat, pengelola donation based 
crowdfunding tunduk pada undang-undang 
charity solicitation act di masing-masing negara 
bagian. Contohnya, the Solicitation of Funds 
for Charitable Purposes Act di Pennsylvania, 

24 Lihat Tanja Aschenbeck Florange, dkk., 2013. Regulation of Crowdfunding in Germany, the UK, Spain, and Italy and the Impact of the 
European Single Market, European Crowdfunding Network AISBL. 
25 Lihat Pasal 53 – 55 PP Nomor 29 Tahun 1980.
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Marylands Solicitation Act di Maryland, dan 
Washington State’s Charitable Solicitation Act 
di Washington D.C. Registrasi dilakukan ke 
secretary of state masing-masing negara bagian 
dan terdapat peran attorney general dalam 
pengawasan. Secretary of state yang berwenang 
mengurus pendaftaran organisasi yang akan 
melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan. 
Ia menjalankan fungsi pengawasan preventif 
sejak permohonan diterima dan diseleksi, 
kemudian Attorney General berwenang mencabut 
ijin organisasi pengumpul donasi yang menyalahi 
ketentuan undang-undang serta memberikan 
sanksi pidana.

C.  Penutup
Hakikat Crowdfunding adalah pendanaan 

massal dari masyarakat kepada orang, organisasi, 
atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan 
menengah, untuk tujuan tertentu antara lain 
sosial, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, 
baik sukarela maupun untuk mendapatkan 
keuntungan yang dilakukan melalui internet 
(secara online) dengan difasilitasi pengelola situs 
crowdfunding sebagai perantara.

Bentuk badan usaha kreator (pencipta) di 
sistem donation based crowdfunding meliputi 
individu, perusahaan perseorangan, perusahaan 
rintisan (start-up) berbadan hukum dan tidak 
berbadan hukum. Sedangkan, bentuk badan 
usaha pengelola situs di sistem donation based 
crowdfunding dapat berupa Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang berbentuk yayasan 
maupun perkumpulan berbadan hukum.

Pengawasan terhadap pengelola situs 
donation based crowdfunding merupakan 
wewenang Kementerian Sosial yang meliputi 
pengawasan preventif dan represif. Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) tidak berwenang mengawasi 
crowdfunding jenis ini karena sifatnya donasi 
(sumbangan sukarela).

Pemerintah dan DPR hendaknya membentuk 
peraturan perundang-undangan baru yang 
mengatur secara teknis tentang sistem donation 
based crowdfunding agar sistem ini memiliki 
kepastian hukum dan perlindungan hukum 
yang lebih jelas dan tegas.

Revisi terhadap PP Nomor 29 Tahun 
1980, dengan menambahkan donation based 
crowdfunding sebagai salah satu bentuk 
pengumpulan donasi yang diperbolehkan oleh 
peraturan perundang-undangan.

Bagi pengelola situs, hendaknya melakukan 
kegiatan crowdfunding sesuai dengan kerangka 
hukum yang tepat dari segi perjanjian hukum 
dan legalitas badan usaha.
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Abstrak
Objek gugatan praperadilan di dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. 
Ketentuan itu mengalami perluasan setelah MK di dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 membatalkan 
Pasal 77 huruf a KUHAP. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka objek gugatan praperadilan meliputi: 
sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan 
lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Di dalam KUHAP tidak disebutkan penetapan 
tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai 
upaya paksa. Penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi penyidik yang dapat 
disamakan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Kata kunci: kedudukan, penetapan tersangka, objek gugatan praperadilan.

Abstract
The Pretrial Lawsuit Objects in positive law of Indonsia are regulated by Article 1 section 10 Jo. Article 77 of 
the Criminal Law Procedures Code. The provision was amended after the Constitutional Court in its Decision 
Number: 21/PUU-XII/2014 to annul Article 77 point a of the Criminal Law Procedures Code. Due to the verdict 
of the Constitusional Court, so the objects of pretrial lawsuit include: the legality or wrongfulness of an arrest, a 
detention, the termination of an investigation, the cessation of a prosecution, and other actions, as well as a request 
for compensation and/or rehabilitation. No mention is made in the the Criminal Law Procedures Code regarding the 
suspect determination as Pretrial Lawsuit Object. In this case, position of the suspect determination is not as forceful 
measures. It can be categorized as an administrative action investigation, which corresponds to the termination of 
an investigation or a prosecution.

Keywords: position, the suspect determination, pretrial lawsuit objects.

A. Pendahuluan
Praperadilan merupakan suatu lembaga 

yang baru dikenal di dunia peradilan pidana 
Indonesia.1 Di Indonesia mengenai praperadilan 
telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana2 atau 
lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP)3. Menurut Mardjono 
Reksodisaputro,4 prosedur praperadilan di 
dalam KUHAP dicangkok dari prosedur peradilan 
Amerika Serikat “habeas corpus” (Latin: you have 
the body). Prosedur itu bertujuan “obtaining 
a judicial determination of the legality of an 
individual’s custody”.

Andi Hamzah mengatakan, bahwa 
praperadilan merupakan tiruan dari rechter-
commissaris di negeri Belanda.5 Lembaga rehter-
commissaris (hakim yang memimpin pemeriksaan 
pendahuluan) muncul sebagai perwujudan 
dari keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah 
memberikan peranan “rehter commissaris” suatu 
posisi penting yang mempunyai kewenangan 
untuk menangani upaya paksa “dwaling-
middelen”, penahanan, penyitaan, penggeledahan 
badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.6

Di dalam KUHAP, aturan mengenai 
praperadilan telah dicantumkan pada Bab 
X Bagian Kesatu, yaitu Pasal 77 sampai 

1 M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan 
Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.
2 LN RI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209.
3 Penyebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dicantumkan pada Pasal 285 KUHAP yang rumusannya “Undang-undang 
ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Kemudian di dalam penjelasannya dijelaskan, bahwa Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana ini disingkat “KUHAP”.
4 Mardjono Reksodisaputro, 2013,  Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 305.
5 Ratna Nurul Afiah,1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta: Akademia Pressindo, hlm. 74.
6 Oemar Seno Adji dalam Nurul Afifah, ibid.
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dengan Pasal 83. Aturan itu dari sejak KUHAP 
diundangkan, tepatnya tanggal 31 Desember 
1981 tidak ada permasalahan. Kemudian 
dalam perkembangannya, aturan mengenai 
praperadilan timbul permasalahan, khususnya 
yang terkait dengan objek gugatan praperadilan. 
Permasalahan timbul ketika ada Putusan 
Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/
PN.Jkt.Sel. dalam perkara Budi Gunawan yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. Hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara dimaksud menyatakan, bahwa 
penetapan tersangka yang dilakukan oleh 
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
terhadap Budi Gunawan tidak sah.

Putusan praperadilan tersebut telah 
menimbulkan kontroversi di kalangan ahli 
hukum. Dalam hal ini ada yang pro dan ada yang 
kontra, yang mana masing-masing pihak telah 
mengemukakan pendapatnya masing-masing. 
Walaupun telah menimbulkan kontroversi, 
namun putusan praperadilan dimaksud tetap 
digunakan sebagai landasan bagi pihak-pihak 
tertentu yang hendak mengajukan gugatan 
praperadilan untuk menguji keabsahan 
penetapan tersangka. Dari sekian banyak gugatan 
praperadilan yang diajukan untuk menguji 
masalah keabsahan penetapan tersangka, ada 
yang dikabulkan dan ada yang ditolak atau tidak 
diterima oleh hakim praperadilan. 

Salah satunya adalah  guagatan 
praperadilan Suryadharma Ali yang ditolak oleh 
hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan.7 Hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara itu menyatakan, bahwa penetapan 
tersangka terhadap Suryadharma Ali oleh KPK 
bukan merupakan upaya paksa. Penetapan 
tersangka merupakan syarat untuk dapat 
upaya paksa lainnya, seperti penangkapan, 
penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.8 
Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam 
putusannya Nomor: 19/Pid.Prap/2015/PN Jkt. 

Sel adalah lembaga praperadilan telah memiliki 
wewenang yang limitatif sebagaimana diatur 
dalam Pasal 77 KUHAP. Dengan demikian, sah 
atau tidaknya penetapan tersangka bukan objek 
praperadilan.9

Dari keadaan di atas, terlihat adanya 
suatu upaya di dalam praktik peradilan pidana 
Indonesia untuk memasukkan penetapan 
tersangka ke dalam objek gugatan parepadilan. 
Salah satu ketentuan mengenai objek gugatan 
praperadilan di dalam KUHAP telah dibatalkan 
olem Mahkamah Konstitusi RI (MK) yang 
dicantumkan dalam Putusannya Nomor: 21/
PUU-XII/2014.10 Walaupun salah satu ketentuan 
KUHAP mengenai objek gugatan praperadilan 
telah dibatalkan, namun MK tidak menyebutkan 
bentuk-bentuk dari objek gugatan praperadilan.  
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
membahas masalah objek gugatan praperadilan 
dalam kaitannya dengan kedudukan penetapan 
tersangka.

B. Pembahasan
B.1.Objek Gugatan Praperadilan yang Diatur 

di dalam Hukum Positif Indonesia
Di bagian latar belakang masalah telah 

dijelaskan, bahwa mengenai praperadilan di 
Indonesia telah diatur di dalam KUHAP. KUHAP 
merupakan hukum acara pidana positif Indonesia 
yang bersifat umum11. Kalau diteliti istilah yang 
dipergunakan oleh KUHAP “Praperadilan”, maka 
maksud dan artinya yang harfiah berbeda. 
Pra artinya sebelum atau mendahului, berarti 
praperadilan sama dengan pemeriksaan sebelum 
di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok 
dakwaan penuntut umum)12. 

Hartono mengatakan, bahwa praperadilan 
adalah istilah atau terminologi yang dipakai 
dalam suatu proses penegakan hukum. Secara 
terminologi, praperadilan adalah proses sebelum 
pengadilan. Kata pra dalam ilmu bahasa dikenal 

7 Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Suryadharma Ali, http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/ 11230341/Hakim.Tolak.
Gugatan.Praperadilan.Suryadharma.Ali, diakses tanggal 29 Juli 2015, Pukul 19. 15 Wib.
8 Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Suryadharma Ali Melawan KPK, http://www.cnnindonesia.com /nasion-
al/20150408112115-12-45005/hakim-tolak-gugatan-praperadilan-suryadharma-ali-melawan-kpk/, diakses tanggal 29 Juli 2015, 
Pukul 20.05 Wib.
9 KPK: Putusan Suryadharma Ali bisa jadi sumber hukum, http://www.antaranews.com/berita/ 489638/kpk-putusan-suryadharma-
ali-bisa-jadi-sumber-hukum, diakses tanggal 29 Juli 2015, Pukul 22. 07 Wib.
10 Ketentuan objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP yang dibatalkan oleh MK adalah Pasal 77 huruf a. Ketentuan itu merupakan 
salah satu objek judicial review yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Selain itu, secara bersa-
maan ketentuan KUHAP yang diajukan judicial review juga meliputi Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan 
Pasal 156 ayat (2) KUHAP. Adapun rumusan rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP adalah: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa 
dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 
penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.”
11 Hukum acara pidana Indonesia yang diatur oleh KUHAP bersifat umum berarti berlaku sebagai pedoman untuk menangani seluruh 
perkara pidana. Selain itu, hukum acara pidana juga diatur oleh undang-undang yang bersifat khusus yaitu hanya sebagai pedoman 
untuk menanganai perkara pidana tertentu. Apabila ada perbedaan pengaturan antara KUHAP dan undang-undang khusus dimaksud, 
maka sesuai dengan asas lex specialis derogat lex generalis, KUHAP dikesampingkan dan diberlakukan undang-undang pidana yang 
bersifat khusus.
12 Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,  hlm. 187. Lihat juga BPHN hasil peneliitian Hukum 
tentang perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam peradilan pidana (2007), 
dalam Anggara (Ed),2014, Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Penerjemah Pirhot Nababan, Jakarta: Instituf for 
Criminal Justice Reform, hlm. 42.
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dengan pemahaman sebelum, sedangkan 
pengadilan adalah proses persidangan untuk 
mencari keadilan. Jadi, pengertian praperadilan 
adalah proses persidangan sebelum sidang 
masalah pokok perkaranya disidangkan.13

Menurut Nikolas Simanjuntak, pendapat 
yang mengartikan praperadilan seakan-akan 
belum peradilan (pra: sebelum) merupakan 
pemahaman yang bersifat umum. Dalam 
pengertian teknis hukum, praperadilan 
adalah proses acara sidang pengadilan untuk 
memeriksa, mengadili, dan menghukum kalau 
salah atau membebaskan kalu tidak salah. 
Pra yang dimaksudkan sesungguhnya adalah 
terhadap pokok perkara.14

Dengan demikian dapat disimpulkan, 
bahwa praperadilan merupakan suatu proses 
pemeriksaan di sidang pengadilan yang tidak 
mengenai pokok perkaranya. Adapun yang 
diperiksa hanya mengenai prosedur yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum 
pokok perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. 
Apabila yang diperiksa oleh lembaga praperadilan 
itu tidak mengenai pokok perkaranya, maka 
pertanyaannya adalah “Apa objek gugatan 
praperadilan yang diatur di dalam hukum positif 
Indonesia?”. 

Menurut kamus bahasa Indonesia, objek 
adalah sesuatu yang menjadi sasaran; nomina 
yang melengkapi verba tansitif dalam klausula.15  
Merujuk pada pengertian secara bahasa 
itu, maka objek gugatan praperadilan dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sasaran 
pemeriksaan lembaga praperadilan. Mengenai 
objek gugatan praperadilan di Indonesia telah 
diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. 

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa 
praperadilan adalah wewenang pengadilan 
untuk memeriksa dan memutus menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan 

atau penahanan atas permintaan tersangka 
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan 
atau penghentian penuntutan atas 
permintaan demi tegaknya hukum dan 
keadilan.

c. Permintaan ganti kerugian atau rehablitasi 
oleh tersangka tau keluarganya atau pihak 
lain atau kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan.
Ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP itu 

ditegaskan lagi di dalam Pasal 77 KUHAP yang 
rumusannya: Pengadilan Negeri berwenang 
untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini 
tentang:
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 

penghentian penyidikan, atau penghentian 
penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi 
bagi seseorang yang perkara pidananya 
dihentikan pada tingkat penyidikan atau 
penuntutan.
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 

10 jo. Pasal 77 KUHAP, maka objek gugatan 
praperadilan meliputi: a) Sah atau tidaknya 
suatu penangkapan; b) Sah atau tidaknya 
penahanan; c) Sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan; d) Sah atau tidaknya penghentian 
penuntutan; e) Permintaan ganti kerugian; dan 
e) Permintaan rehabilitasi. Ketentuan mengenai 
objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP itu 
bersifat limitatif (terbatas), yang berarti objek 
gugatan praperadilan hanya terbatas pada yang 
diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP.

Diantara objek gugatan praperadilan itu ada 
yang dikategorikan sebagai upaya paksa, yaitu 
penangkapan dan penahanan.17 Penangkapan 
dan penahanan dikategorikan  sebagai upaya 
paksa karena di dalamnya mengandung 
perampasan kemerdekaan.18 Di dalam 
terminologi hukum pidana, upaya paksa disebut 
dengan istilah dwang middelen, yaitu tindakan 
penyidik yang berupa penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan 
surat-surat untuk kepentingan penyidikan.19

Pengkategorian penangkapan sebagai upaya 
paksa terlihat dari potongan kalimat di dalam 
Pasal 1 angka 20 KUHAP yang rumusannya 
adalah “:.... pengekangan sementara waktu 
kebebasan tersangka.......”.20 Sedangkan 
pengkategorian penahanan sebagai upaya paksa 
terlihat dari potongan kalimat di dalam Pasal 
1 angka 21 KUHAP yang rumusannya adalah 

13 Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,, hlm. 80-81.
14 Nokolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Bogor: Ghaolia Indonesia, hlm. 192.
15 Rizky Maulana dan Putri Amelia, t.t., Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya: Lima Bintang, hlm.290.
16 Lihat M. Yahya Harahap, 2012, op.cit, hlm. 5. Lihat juga Loebby Loqman, t.t., Praperadilan Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 
hlm. 40-41.
18 Lihat R. Soeparmono, 2003, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, Bandug: Mandar Maju, 
hlm. 28.
19Jur. Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 171.
20 Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan ter-
sangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian penahanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP 
adalah penempatan tersangka atau di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntutan atau hakim dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini.
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“......penempatan tersangka atau ..... di tempat 
tertentu.....”. 

Dengan adanya tindakan pengekangan 
sementara waktu di dalam penangkapan 
dan penempatan di tempat tertentu di dalam 
penahanan, maka tersangka telah dirampas 
kemerdekaannya karena tidak dapat secara 
bebas melakukan segala sesuatu yang 
menjadi kehendaknya. Apabila upaya paksa 
di dalam objek gugatan praperadilan hanya 
meliputi: penangkapan dan penahanan, maka 
pertanyaannya adalah “Apakah upaya paksa 
lainnya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek 
gugatan praperadilan?”. 

Menurut penjelasan Pedoman Pelaksanaan 
KUHAP, praperadilan dimaksudkan untuk 
kepentingan pengawasan terhadap perlindungan 
hak-hak tersangka, maka tentunya yang 
dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu 
penangkapan dan penahanan, melainkan 
keseluruhan daripada upaya paksa, karena 
upaya paksa adalah suatu tindakan yang 
mengurangi hak tersangka/ terdakwa, sehingga 
perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap 
pelaksanaannya.21

Merujuk pada penjelasan Pedoman 
Pelaksanaan KUHAP yang diuraikan di atas, 
maka objek gugatan praperadilan dengan 
kategori upaya paksa tidak hanya meliputi: 
penangkapan dan penahanan, namun termasuk 
juga tindakan-tindakan lainnya yang sifatnya 
memaksa. Walaupuan demikian, di dalam 
praktik peradilan pidana banyak pihak yang 
terlanjur berpatokan pada ketentuan di dalam 
KUHAP, yang secara limitatif hanya menyebutkan 
penangkapan dan penahanan sebagai upaya 
paksa di dalam objek gugatan praperadilan. 
Konsekuensinya adalah upaya paksa yang tidak 
disebut di dalam KUHAP dinyatakan bukan 
sebagai objek gugatan praperadilan, sehingga 
lembaga praperadilan tidak berwenang untuk 
memeriksa dan mengadilinya.

Apabila upaya paksa sebagai objek gugatan 
praperadilan di dalam KUHAP hanya meliputi: 
penangkapan dan penahanan, maka objek 
lainnya bukan sebagai upaya paksa. Berdasarkan 
pada Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang 
telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka 
tindakan-tindakan bukan upaya paksa sebagai 
objek gugatan praperadilan, yaitu penghentian 
penyidikan, penghentian penuntutan, 

permintaan ganti kerugian, dan permintaan 
rehalitasi. 

Permintaan ganti kerugian dan/atau 
rehabitasi diajukan oleh pihak yang perkaranya 
tidak diajukan ke pengadilan karena dihentikan 
baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan22. 
Menurut Pasal 81 KUHAP, permintaan ganti 
kerugian dan/atau rehabilitasi juga diajukan 
akibat tidak sahnya penangkapan atau 
penahanan.23 Selain itu, permintaan ganti 
kerugian dan/atau rehabilitasi juga diajukan 
sebagai akibat dari tindakan lain tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang atau karena 
keliru mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan.24

Adapun yang dimaksud dengan kerugian 
karena dikenakan tindakan lain dapat dilihat 
dari penjelasan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, yaitu 
kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan 
rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang 
tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan 
tanpa alasan ialah penahanan yang lebih 
lama daripada pidana yang dijatuhkan.25 Jadi, 
tindakan lain sebagai alasan untuk mengajukan 
tuntutan ganti kerugian meliputi: pemasukan 
rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang 
dilakukan tidak sah menurut hukum, serta 
penahanan tanpa alasan.

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian latar 
belakang masalah, bahwa salah satu ketentuan 
di dalam KUHAP, yaitu Pasal 77 huruf a, telah 
dibatalkan oleh MK melalui putusannya Nomor: 
21/PUU-XII/2014. MK di dalam putusannya itu 
menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai 
kekuatan mengikat secara hukum sepanjang 
tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, 
penyitaan, dan penggeladahan. 

Dengan adanya putusan MK tersebut, 
maka rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak 
dapat dijadikan sebagai pedoman lagi untuk 
menentukan objek gugatan praperadilan. 
Oleh karena itu, objek gugatan praperadilan 
yang diatur di dalam KUHAP telah mengalami 
perluasan. Walaupun objek gugatan 
praperadilan, khususnya yang diatur oleh Pasal 
77 huruf a KUHAP telah diperluas, namun MK 
tidak menyebutkan bentuk-bentuknya. Oleh 
karena itu, termasuk atau tidaknya ke dalam 
objek gugatan praperadilan diserahkan kepada 

21 Loebby Loqman, Op.cit, hlm. 41.
22 Lihat Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf b KUHAP.
23 Selengkapnya rumusan Pasal 81 KUHAP adalah: “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan 
atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan 
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
24 Lihat Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 97 ayat (3) KUHAP.
25 Dimasukkannya pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. termasuk penahanan tanpa 
alasan sebagai alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian di dalam Pasal 95 KUHAP karena dipandang perlu bahwa hak ter-
hadap harta benda dan hak atas privasi perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum. Lihat Anggara (Ed), Op.cit, 
hlm. 44.



Kedudukan Penetapan Tersangka Di Dalam ....(Ramiyanto)

367

penilaian hakim yang memeriksa gugatan 
praperadilan. 

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa 
berdaasarkan pada hukum positif Indonesia 
(Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf b KUHAP dan 
Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014), maka 
obek gugatan praperadilan meliputi: sah atau 
tidaknya penangkapan, penahahan, penghentian 
penyidikan, penghentian penuntutan, dan 
tindakan lainnya, serta permintaan ganti 
kerugian dan/atau rehabilitasi. Permintaan ganti 
kerugian dan/atau rehabilitasi diajukan sebagai 
akibat dari sahnya penghentian penyidikan, 
sahnya penghentian penuntutan, tidak sahnya 
penangkapan, tidak sahnya penahanan, dan 
tindakan lain berupa tidak sahnya pemasukan 
rumah, penggeledahan, penyitaan, serta 
penahanan tanpa alasan.

B.2.Kedudukan Penetapan Tersangka di dalam 
Objek Gugatan Praperadilan yang Diatur 
oleh Hukum Positif Indonesia
Memperhatikan ketentuan-ketentuan 

di dalam KUHAP yang telah diuraikan di 
sub-bahasan sebelumnya, maka penetapan 
tersangka jelas tidak termasuk ke dalam objek 
gugatan praperadilan. Hal itu karena KUHAP 
telah secara limitatif menentukan, bahwa objek 
gugatan praperadilan hanya meliputi: sah atau 
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan, penghentian penuntutan, 
permintaan ganti rugi, dan permintaan 
rehabilitasi. Kemudian setelah ketentuan 
KUHAP dibatalkan oleh MK khususnya yang 
diatur oleh Pasal 77 huruf a, maka objek gugatan 
praperadilan menjadi luas cakupannya.

Dengan cakupan yang luas itu, maka ada 
kemungkinan untuk memasukkan penetapan 
tersangka ke dalam objek gugatan praperadilan. 
Pertanyaannya adalah “Bagaimana kedudukan 
penetapan tersangka di dalam objek gugatan 
praperadilan yang diatur oleh KUHAP sebagai 
hukum positif Indonesia?”. Ketika berbicara 
mengenai kedudukan penetapan tersangka 
di dalam objek gugatan praperadilan, maka 
pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah 
penetapan tersangka dapat dimasukkan ke 
dalam objek gugatan praperadilan?”. “Kalau 
dapat dimasukkan, penetapan tersangka 
dikategorikan sebagai apa?”.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, 
maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai 
pengertian penetapan tersangka. Di dalam 
KUHAP tidak diberikan pengertian tentang 
penetapan tersangka, namun hanya diberikan 
pengertian tentang tersangka. Menurut Pasal 
1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang 

yang karena perbuatannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak 
pidana. Jadi, yang dimaksud dengan tersangka 
adalah seseorang yang patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana. 

Leden Marpaung mengatakan, bahwa 
rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak tepat 
karena bukan pelaku tindak pidana saja yang 
dapat menjadi tersangka. Menurut ajaran 
deelneming, “orang yang menyuruh”, “orang 
yang membujuk”, dan “orang yang membantu” 
dapat menjadi tersangka. Kekeliruan perumusan 
Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah pemakaian 
kata “pelaku” yang disebut dader atau/dan 
madedader. Seyogianya pada perumusan istilah 
hukum, pemakaian istilah dilakukan secara 
cermat untuk mencegah penafsiran yang tidak 
tepat. Memang ada pendapat, misalnya Prof. 
Pompe yang antara lain menyatakan, bahwa 
yang harus dipandang sebagai pelaku adalah 
semua orang yang disebut dalam Pasal 55 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di 
samping itu, termasuk ke dalam semua orang 
adalah yang juga disebutkan di dalam Pasal 56 
KUHP.26

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1 
angka 14 KUHAP, maka ukuran yang digunakan 
untuk menyebut seseorang sebagai tersangka 
adalah karena perbuatannya atau keadaannya.27 
Menurut Andi Hamzah, kata-kata “....karena 
perbuatannya atau keadaannya.....” di dalam 
rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak 
tepat karena kalau demikian, penyidik sudah 
mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya, 
padahal inilah yang akan disidik. Dalam hal ini, 
kata yang dipakai oleh Ned. Sv yang tersebut pada 
Pasal 27 ayat (2) “.....feiten of omstandingheden” 
(.....fakta-fakta atau keadaan-keadaan) lebih 
tepat karena lebih objektif. Jadi, fakta-fakta yang 
menjurus kepada dugaan yang patut bahwa 
tersangkalah yang berbuat perbuatan itu.28

Untuk lengkapnya, ada baiknya menyalin 
definisi (pengertian:Pen) Ned.Sv tersebut, yang 
mirip juga dengan butir (angka:Pen) 14 Pasal 
1 KUHAP, kecuali kata-kata tersebut di muka. 
Adapun rumusan Pasal 2 ayat (1) Ned. Sv adalah 
“........als verdechte wordt aangemerkt degene 
te wiens aanzien uit feiten of omstanding heden 
een redelijk vermodden van schuld aan eening 
strafbaar feit voorvloeit......” (.......yang dipandang 
sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta 
atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut 
diduga bersalah melakukan suatu delik).29

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 
1 angka 14 KUHAP juga dapatlah dipahami, 
bahwa dasar yang digunakan untuk menetapkan 

26 Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42-43.
27 Bandingkan dengan Hartono, op.cit, hlm. 36.
28 Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 65-66.
29 Ibid, hlm. 66.
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seseorang menjadi tersangka atau orang yang 
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana 
adalah bukti permulaan. M. Yahya Harahap30 
mengatakan, bahwa .... Akan tetapi, agar  
seseorang dapat disebut sebagai tersangka 
dan untuk dapat diperiksa sebagai tersangka 
oleh penyidik, harus didasarkan atas “bukti 
permulaan”. Ketentuan itu hampir sama dengan 
hukum acara Amerika yang menegaskan, untuk 
menduga seseorang sebagai tersangka dan untuk 
dapat melakukan penangkapan atau penahanan 
terhadap tersangka, harus didasarkan pada 
affidavit and testimony. Penyidik harus lebih 
dulu memiliki pembuktian berupa alat bukti dan 
kesaksian, barulah seseorang dapat disangka 
dan diperiksa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah 
dipahami, bahwa penetapan tersangka 
merupakan tindakan penyidik berupa penetapan 
atas diri seseorang yang sebelumnya bukan 
sebagai orang yang patut diduga sebagai pelaku 
tindak pidana menjadi orang yang patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana. Sederhananya, 
penetapan tersangka merupakan tindakan 
penyidik berupa menetapkan seseorang 
menjadi tersangka. Dari pengertian itu, maka 
penetapan tersangka merupakan suatu tindakan 
administrasi yang dilakukan oleh penyidik. 
Apabila penetapan tersangka dilakukan oleh 
penyidik, maka dapat dikatakan sebagai bagian 
dari proses penyidikan. 

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan 
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang untuk mencari dan menemukan bukti 
yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya. 
Kemudian mengenai penyidikan juga dapat 
dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia31 (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 1 
angka 13 UU No. 2 Tahun 2002 menentukan, 
bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna memenukan tersangkanya.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHAP jo. 
Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002, maka 
penetapan tersangka oleh penyidik dilakukan 
setelah bukti permulaan terkumpul. Hal itu 
mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 
1 angka 14 KUHAP yang telah dipaparkan di 
halaman sebelumnya, bahwa untuk menduga 
seseorang sebagai tersangka didasarkan pada 
bukti permulaan. Menurut M. Yahya Harahap32, 

berdasar pada ketentuan itu (Pasal 1 angka 14 
KUHAP), seseorang baru dapat diduga sebagai 
tersangka berdasarkan adanya “bukti permulaan”. 
Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau 
mengumpulkan bukti permulaan atau probable 
cause, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap 
seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan 
berdasar informasi yang sangat dipercaya, 
bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana 
berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata 
berdasar konklusi.

Penetapan tersangka yang dilakukan tidak 
berdasakan pada bukti permulaan berarti 
tindakan penyidik dapat dikategorikan sebagai 
tindakan yang sewenang-wenang (abuse of 
power) karena telah melanggar ketentuan di 
dalam KUHAP. Adapun ketentuan yang dilanggar 
oleh penyidik adalah Pasal 1 angka 14 KUHAP, 
yaitu dalam menentukan seorang tersangka atau 
menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana 
didasarkan pada bukti permulaan. Kemudian 
penetapan tersangka yang tidak didasarkan 
pada bukti permulaan dapat juga dikategorikan 
sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu 
hak untuk ditetapkan sebagai tersangka bukti 
permulaan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa di dalam 
praktik kemungkinan penetapan tersangka yang 
tidak dilakukan berdasarkan undang-undang 
yang berlaku (hukum positif) pasti terjadi, 
sehingga sudah seharusnya dimasukkan juga 
sebagai salah satu objek gugatan praperadilan. 
Hal itu disebabkan, penetapan tersangka 
merupakan bagian dari proses penyidikan sebagai 
salah satu tindakan di dalam pemeriksaan 
sebelum di sidang pengadilan mengenai pokok 
perkaranya. Dalam konteks objek gugatan 
prapeadilan, kedudukan penetapan tersangka 
bukan sebagai upaya paksa karena di dalamnya 
tidak terdapat perampasan kemerdekaan. 
Penetapan tersangka hanya sebagai jembatan 
bagi penyidik untuk melakukan tindakan upaya 
paksa yang dibenarkan oleh undang-undang, 
seperti pemanggilan, penangkapan, penyitaan, 
dan lain sebagainya. 

Di dalam objek gugatan praperadilan, 
penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai 
tindakan administrasi yang dapat disamakan 
dengan tindakan penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. Adapun yang diuji di 
hadapan lembaga praperadilan adalah tentang 
sah atau tidaknya penetapan tersangka yang 
dilakukan oleh penyidik. Para hakim yang 
diberikan tugas untuk memeriksa gugatan 
praperadilan janganlah selalu berpandangan 
sempit, yang memandang objek gugatan 

30 M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, 
hlm. 83.
31 LN RI Tahun 2002 Nomor 2, TLN RI 4168.
32 M. Yahya Harahap, 2012, Op.cit, hlm. 125.
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praperadilan hanya terbatas pada upaya paksa. 
Padahal secara jelas di dalam KUHAP ditentukan, 
bahwa objek gugatan praperadilan tidak hanya 
dalam bentuk upaya paksa, namun juga upaya 
lainnya. Apalagi saat ini telah ada putusan 
MK yang telah memperluas objek gugatan 
praperadilan.

C. Penutup
Objek gugatan praperadilan yang diatur di 

dalam hukum positif Indonesia meliputi: sah atau 
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan, penghentian penuntutan, dan lain 
sebagainya, serta permintaan ganti kerugian dan 
atau rehabilitasi. Berkaitan dengan penetapan 
tersangka walaupun tidak disebutkan di dalam 
hukum positif Indonesia, bukan berarti tidak 
dapat dimasukkan ke dalam objek gugatan 
praperadilan. Penetapan tersangka di dalam 
objek gugatan praperadilan bukan berkedudukan 
sebagai upaya paksa, namun hanya sebagai 
tindakan administrasi penyidik. Dalam hal 
ini penetapan tersangka dapat disamakan 
dengan tindakan penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. Adapun yang diuji 
oleh lembaga praperadilan adalah sah atau 
tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan 
oleh penyidik. Hakim yang memeriksa gugatan 
praperadilan, seharusnya melihat objek gugatan 
praperadilan secara luas yang bukan saja untuk 
menguji keabsahan upaya paksa, namun juga 
bukan upaya paksa.
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Abstrak
Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu hukuman yang selama ini di tentang 
oleh berbagai negara di dunia internasional khususnya di negara Indonesia, begitu besar reaksi masyarakat, 
bangsa, dan negara bahkan dunia internasional dalam menanggapi dan mengintervensi terhadap penjatuhan 
sanksi hukuman mati tersebut dengan berbagai alasan dasar bahwa hukuman mati merupakan salah satu 
hukuman yang sangat kejam, sadis dan tidak bermartabat.

Kata kunci: hukuman mati, tindak pidana narkotika, hak asasi manusia.

Abstract
The death penalty for perpetrators of the crime of narcotics is one of punishments that has been still debated by in 
various countries of the international world, especially in Indonesia, huge reactions of public, the nation, and even 
the international countries in responding and intervening to the imposition of the death penalty with various basic 
reasons that the death penalty is one of the most cruel, sadistic and undignified punishments.

Keywords: death penalty, crime narcotics, human rights.

A. Pendahuluan
Hukuman mati adalah penjatuhan hukuman 

yang saat ini masih diperdebatkan oleh para 
ahli hukum dan kriminologi, karena melihat 
akibat yang ditimbulkan oleh hukuman mati itu 
sendiri yaitu kematian. Mereka yang mendukung 
hukuman mati, melihat hukuman mati sebagai 
alat penyelesaian untuk melindungi masyarakat. 
Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Mereka 
yang kontra atau melihat hukuman mati 
merupakan hukuman yang melanggar Hak Asasi 
Manusia, yaitu hak untuk hidup. Saat ini ada 
sebagian negara yang menghapuskan hukuman 
mati di dalam undang-undang pidananya.

Indonesia merupakan negara yang masih 
menggunakan hukuman mati sebagai putusan 
hukuman di dalam undang-undang pidananya. 
Salah satunya adalah Undang-Undang No. 22 
Tahun 1997 Tentang Narkotika masih meyakini 
hukuman mati adalah suatu hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. Dan saat ini penjatuhan 
hukuman mati terhadap mereka yang terbukti 
bersalah dalam melanggar aturan tersebut dan 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
inkracht harus tetap dilaksanakan di negara ini.

Masalah penyalahgunaan narkotika 
di indonesia sampai saat ini sudah sangat 
memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa hal antara lain karena Indonesia terletak 
pada posisi di antara tiga benua dan mengingat 
dengan pesatnya kemajuan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, 
dan arus transportasi yang sangat maju dan nilai 
materaialistis dengan sasaran dinamika sasaran 
opini peredaran gelap. Masyarakat indonesia 
bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat 
ini sedang dihadapkan pada persoalan yang 
sangat besar dan mengkhawatirkan akibat 
maraknya pemakaian secara illegal bermacam-
macam jenis narkotika dengan berbagai jenisnya. 
Kehawatiran ini semakin di pertajam akibat 
begitu merebaknya peredaran narkotika hingga 
sampai di lapisan masyarakat. Dari mulai orang 
tua, generasi muda, bahkan sampai di beberapa 
tempat hiburanpun ditemukan anak-anak di 
bawah umur yang mengkonsumsi narkotika. Hal 
ini begitu sangat besar berdampak negatif bagi 
citra suatu Negara. 

Melihat kondisi seperti ini tentu begitu banyak 
upaya dan langkah yang diterapkan pemerintah 
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Indonesia dalam memulihkan kembali keadaan 
masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia dalam 
hal hukum sebenarnya telah memiliki undang-
undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika 
dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang 
Psikotropika. Di dalam ketentuan undang-
undang tersebut jelas dinyatakan perbuatan 
penyalahgunaan narkotika merupakan 
perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi 
hukum. Bentuk sanksi hukum dalam kedua 
undang-undang ini mulai dari yang berat sampai 
yang ringan hingga hukuman mati bila di dalam 
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 
penyalahgunaan narkotika. Pemberiaan dan 
penerapan dua bentuk hukuman dalam undang-
undang, dimaksudnya agar para pelaku yang 
ingin melakukan perbuatan itu memikirkan dua 
kali sebelum melakukannya.

Perbincangan tentang hukuman mati 
terhadap pelaku tindak tindak pidana 
narkotika dari berbagai kalangan, baik dari 
unsur pemerintah, akademisi, praktisi, media 
dan segenap element atau lembaga swadaya 
masyarakat bahkan negara-negara luar pun 
begitu sangat antusias terhadap hukuman mati 
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 
Akhir-akhir ini kita mengetahui, 6 Warga Negara 
Asing dan Warga Negara Indonesia yang akan 
dieksekusi mati terkait dengan kasus narkotika. 
Mereka terdiri dari beberapa negara yaitu 
Perancis, Brasil, Ghana, Cordoba, Filipina, dan 
Australia. Menteri Hukum dan HAM Yassonna H 
Laoly juga telah memberikan keterangan adanya 
133 terpidana mati yang belum dieksekusi. 
Mereka ditempatkan di beberapa lembaga 
pemasyarakatan di Indonesia1. 

Banyak intervensi yang berupa kecaman 
dan ancaman dari pihak negara-negara asing 
yang bersangkutan membuat problematika 
penegakan hukuman mati terpidana kasus 
narkotika di Indonesia menjadi headline dan 
topik pembicaraan saat ini. Mereka beranggapan 
hukuman mati adalah salah satu cara 
penyelesaian hukum yang bertentangan dengan 
nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi 
kovensi-kovensi internasional yang dilakukan 
dan Universal Declaration Of Human Right 
(DUHAM). 

B. Pembahasan 
B.1. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah salah satu hukuman 
atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai 
bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan 
seseorang akibat suatu perbuatannya. Pada 
tahun 2005 setidaknya 2.148 orang dieksekusi 

mati di 22 (dua puluh dua) negara termasuk 
Indonesia. Dari data tersebut 94% (sembilan 
empat puluh persen) praktik hukuman mati 
hanya dilakukan di beberapa negara misalnya 
Iran, Tiongkok, Saudi Arabia, dan Amerika 
Serikat. 

Dalam sejarah ada beberapa cara atau 
metode dalam pelaksanaan hukuman mati:
a) Hukuman pancung: hukuman pancung 

adalah hukuman dengan cara potong kepala.
b) Hukuman gantung: hukuman daengan cara 

digantung di tiang gantungan. 
c) Suntik mati: hukuman yang dilakukan 

dengan cara menyuntikan obat yang dapat 
membunuh.

d) Hukuman tembak: hukuman dengan cara 
menembak jantung seseorang, biasanya 
dalam hukuman ini terpidana harus 
menutupakan mata untuk tidak melihat.

e) Rajam: salah satu bentuk hukuman yang 
diberikan seseorang dengan cara dilempari 
dengan batu sampai mati, hukuman ini 
biasanya diterapkan di negara saudi arabia 
atau negara islam.

Studi ilmiah secara konsisten gagal 
membuktikan bahwa hukuman mati dapat 
membuat efek jera dan efektif di banding 
jenis hukuman lainnya. Tingkat kriminalitas 
berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan 
dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun 
berfungsi atau tidaknya alat negara dalam 
menegakan penegakan hukum. Dukungan 
hukuman mati didasari argumentasi bahwa 
hukuman mati harus dijatuhi diantaranya kepada 
para residivis ataupun pembunuh bayaran yang 
mengancam kewaspadaan masyarakat dapat 
berfikir ketika ingin melakukan kejahatannya, 
jika pidana penjara para pelaku tindak pidana 
tidak akan membuat jera, maka pada hukuman 
mati yang dijatuhkan kepada mereka pasti 
tidak akan melakukannya kembali karena 
sudah dihukum mati dan itu hakikatnya dalam 
memelihara kehidupan yang lebih luas.2

B.2.Daftar Hukuman Mati di Indonesia

Sepanjang tahun 2008 terdapat 8 (delapan) 
hukuman mati yang dijalankan, mereka yang 
dihukum adalah 2 (dua) warga negara Nigeria 
penyelundup narkoba, dukun ahmad sahroji 
yang membunuh 42 (empat puluh dua) orang di 
sumatera utara tubagus yusuf maulana dukun 
pengganda uang yang membunuh 8 (delapan) 
orang di banten serta sumiarsih dan sugeng yang 
terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya.

1 Diunduh dari: http:Nasional.kompas.com/read/2015/01/28/73241/Jaksa.Agung.WNA.Akan. Dieksekusi.Mati
2 Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diunduh dari : Wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati <http://id.m.wikipedia.org/
wiki/Hukuman_mati>, diakses pada tanggal 22 Juni 2012.
3 Indoensia Activist Face Upward, diunduh dari: <Http://m.tribunnews.com/topics/hukuman_mati>, diakses pada tanggal 5 Maret 
2015>.
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Eksekusi yang paling di kenal di Indonesia 
adalah eksekusi Imam Samudra dan Ali Gufron, 
Terpidan bom bali 20023. Setelah tahun 2013 
terdapat puluhan orang yang di hukum mati dan 
telah dieksekusi seperti terlihat pada Tabel 1.4 

Tabel 1
Daftar Tabel Terpidana Hukuman Mati yang

Telah Dilaksanakan

Tahun
Hukuman Mati yang 

dilaksanakan Kasus

Vonis yang 
dikeluarkan 

Pengadilan Negeri

2015 Rani Andriani Narkoba (Banten)

Namaona Denis 
(Malawi) Narkoba (Banten)

Ang Kim Soe Narkoba (Banten)

Marco Archaer 
Cardoso Moreira 
(Brazilia)

Narkoba (Banten)

M. Adami Wilson alias 
Abu Malawi Narkoba (Banten)

Tran ti Bich Hanh Narkoba (Jawa 
Tengah)

2014 Tidak Ada

2013 Abdul Hafeez 
(Paksitan) Narkoba (Banten)

Suryadi swabuana 
alias budi kumis

Pembunuhan 
Berencana (Sumsel)

Jurit bin Abdullah Pembunuhan 
Berencana (Sumsel)

Ibrahim bin Ujang Pembunuhan 
Berncana (Sumsel)

Daniel Enemo (Nigeria) Narkoba (Banten)

2012 Tidak Ada

2011 Tidak Ada

2010 Tidak Ada

2009 Tidak Ada

2008 Amrozi Terorisme (Jateng)

Imam Samudera Terrorisme (Jateng)

Muklas Terorisme (Jateng)

Rio Alex bulo Pembunuhan 
Berencana (NTT)

Sumiarsih Pembunuhan 
Berencana (Jatim)

Sugeng Pembunuhan 
Berencana (Jatim)

Iwhucukuwu Okoye 
(Nigeria) Narkoba (Banten)

2007 Hasan Anthony 
(Nigeria) Narkoba (Banten) 8

2006 Fabianus Tibo Pembunuhan 
Berencana (Sulteng) 16

2005 Astini Pembunuhan 
Berencana (Jatim) 10

2004 Prasad Chaubey 
(India)

Narkoba (sumatera 
Utara) 5

2003 Tidak Ada

2002 Tidak Ada

2001 Gerson Pande Narkoba (Nusa 
Tenggara Timur) 16

Sumber data: Kontras

Dari data di atas telah membuktikan sudah 
banyak vonis hukuman mati terpidana perkara 
kasus tindak pidana yang diputus pengadilan 
negeri ataupun sampai tingkat banding maupun 
kasasi oleh mahkamah agung di Indonesia. 
Pada dasarnya hukuman mati adalah salah 
satu langkah yang sangat lazim di terapkan, 
mengingat komitmen bersama masyarakat, 
bangsa dan negara terhadap kelangsungan 
hidup bersama maka negara wajib untuk selalu 
konsisten dalam rangka menegakan penegakan 
hukum.

B.3.Tinjauan umum tentang Hak Asasi 
Manusia (HAM)
Sebenarnya HAM bukanlah masalah baru 

bagi masyarakat dunia. Sejak abad ke-13 (tiga 
belas) perjuangan untuk mengukuhkan HAM 
telah dimulai dengan bukti ditandatanganinya 
Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John 
Lackland. Perkembangan selanjunya adalah 
dengan ditandatanganinya Petition of Rights 
pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. sementara 
perjuangan yang lebih nyata dari gagasan HAM 
ini adalah dengan ditandatanganinya Bill of 
Rights oleh Raja Willem III pada tahun 1689 
sebagai hasil dari Glourious Revolutions.5

Pada prinsipnya HAM adalah hak asasi/
hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, 
orang per orang yang dimiliki umat manusia 
sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; 
sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi 
oleh kewajiban dan tanggung jawab. Berhubung 
HAM merupakan hak dasar yang di bawa 
manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa, maka HAM tersebut tidaklah 
bersumber dari negara hukum, tetapi semata-
mata bersumbaer dari Tuhan sebagai pencipta 
alam semesta raya beserta isinya, sehingga HAM 
itu tidak dapat dikurangi (Non Derogable Rights). 
Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara 
hukum itu adalah suatu pengyakinan dan 
jaminan perlindungan terhadap HAM tersebut.6

Hakikat keberadaan dasar HAM semata-
mata untuk kepentingan, manusia, artinya 
setiap manusia/individu dapat menikmati hak 
asasinya. Manusia merupakan suatu pribadi 
utuh dan dalam masyarakat tidak larut/
tidak hilang jati dirinya sebagai manusia, ia 
mempunyai hak atas dasar dirinya sendiri lepas 
dari orang lain. Dengan demikian setiap individu 
tetap mempunyai HAM tanpa terkecuali.

Di bawah ini ada beberapa definisi mengenai 
HAM berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia:

4   Badan Pekerja Kontra, Praktik Hukuman Mati di Indonesia, diunduh dari: <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3402/1/
eksekusi.mati.terpidananarkotika>, diakse pada tanggal 15 Maret 2015.
5 Moh. Kusnadrdi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan 
CV “Sinar Bakti”, Tahun 1988), hlm. 307.
6  Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asai Manusia di Indonesia (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, 
Demokrasi dan Supermasi Hukum, 2001), Hlm. 14.
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a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 
1945 terdapat 11 (sebelas) Pasal tentang 
HAM, mulai dari Pasal 28, Pasal 28A, 
sampai dengan Pasal 28J. mulai dari hak 
berkumpul/berserikat, mempertahankan 
hidup, berkeluarga dan perlindungan dari 
kekerasan, mengembangkan dari jaminan 
kepastian hukum, bebas berkomunikasi/
memperoleh informasi perlindungan diri dan 
keluarga dan martabat serta harta bendanya, 
kesejahteraan lahir batin/persamaan 
keadilan/hak milik pribadi, hak hidup dan 
bebas dari perbudakanserta tuntutan atas 
dasar hukum yang berlaku surut.

b) Ketetapan Majelis Permusyawratan Rayat 
Republik Indonesia (“TAP MPR RI”) Nomor 
XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi 
Manusia.
“HAM adalah hak dasar yang melekat 
pada diri manusia yang sifatnya kodrati 
dan universal sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin 
kelangsungan hidup, kemerdekaan, 
perkembangan manusia dan masyarakat, 
yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau 
diganggu gugat oleh siapapun”.

c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang 
HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 
2000 Tentang Pengadilan HAM.
“HAM adalah seprangkat hak yang melekat 
pada hakikat keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi 
oleh Negara, Hukum, pemerintah dan setiap 
orang demi kehormatan serta perindungan 
harkat dan martabat manusia”.

B.4.Hukuman Mati Menurut Pandangan 
Pancasila Sebagai philoshofische 
Grondslag (Falsafah Dasar) dan UUD 
Negara RI Tahun 1945 sebagai Hukum 
Dasar Negar Kesatuan Republik Indonesia.
Rumusan dari pancasila kita dapati dalam 

mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berbunyi : “Maka disusunlah kemerdekaan 
bangsa Indonesia itu dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam 
susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasarkan kepada : Ke Tuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan serta 
mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia”.

Sifat simbolis dari Undang-undang Dasar 
dan Perundang-undangan, maka dihubungkan 
dengan keterangan sekitar arti dan pengertian 
yang dikandung dalam simbol Pancasila dalam 
kedudukan sifatnya dengan rumusan-rumusan 
ini mempunyai pula sifat dan kedudukan sebagai 
“sesuatu yang telah digabungkan atau disatukan”, 
yang digunakan untuk menunjukan kepada 
suatu kombinasi dari berbagai hal yang dilihat 
secara sendiri-sendiri adalah berbeda-beda. 
Di sini Pancasila digunakan untuk menunjuk 
kepada suatu kombinasi dari Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 
yang Dimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan 
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.7

Menurut pengamatan penulis Pancasila 
sepenuhnya dapat menarik keseluruhan 
pengertian-pengertian yang dimaksudkan 
dengan simbol dengan mendasar keadaan 
pemkiran-pemikiran ini dapat pula dikatakan 
bahwa: pancasila merupakan pernyataan dari 
nilai-nilai kejiwaan, pancasila merupakan 
pernyataan dari keinginan-keinginan, Pancasila 
adalah tanda ikatan antara jiwa dan kenyataan/
dasar yang sangat menjiwai secara mendalam.8 

Tujuan hukum pidana dan pemidanaan 
tidak dapat lagi melepaskan sama sekali unsur-
unsur tentang pidana yang berupa pembalasan, 
pembebasan, tujuan khusus pendidikan, 
menakutkan dan membinasakan kejahatan 
tertentu. Dalam hal ini sebagian rumusan 
konsep tujuan pemidanaan dalam RUU Hukum 
Pidana dalam hal ini yaitu untuk mencegah 
dilakukannya perbuatan pidana. “Untuk 
membimbing agar terpidana insaf dan menjadi 
anggota masyarakat yang berbudi baik dan 
berguna, untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana”.9

Dalam melihat perihal rumusan Undang-
undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, 
dalam pasalnya yang memuat ancaman 
hukuman mati antara lain:

a. Pasal 80 Ayat (1 )huruf a, yang isinya sebagai 
berikut:10

Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, 
mengkonversi, merakit, atau menyediakan 
narkotika jenis golongan 1, dipidana dengan 
pidana Mati atau penjara seumur hidup, 
atau pidana paling lama 20 Tahun dan 
denda paling banyak Rp.1.000.000.000 
(satu milyar rupiah)

b. Pasal 81 Ayat (3) huruf a yaitu ayat (1) 
huruf a dilakukan yaitu secara organisasi, 

7 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Aksara Baru, (Jakarta : Tahun 1979), hlm. 46.
8 Ibid, Hlm. 47.
9 Pasal 2 Ayat (1) sub 2 dan 3 Konsep BPHN terhadap Rancangan Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana.
10 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
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dipidana dengan pidana mati atau pidana 
penara seumur hidup, atau dengan pidana 
penjara paling singkat 4 Tahun dan paling 
lama 20 Tahun dan denda paling sedikit 
Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 4000.000.000 (empat 
milyar rupiah).

c. Pasal 82 ayat 2, apabila dilakukan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
didahului dengan pemufakatan jahat, 
maka terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam: Ayat (1) huruf a, dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidupatau penjara paling singkat 
4 tahun dan paling lama 20 tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua 
ratus juta rupiah dan plaing banyak Rp. 
2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
Sejak diberlakukanya Undang-Undang 

Narkotika sudah cukup banyak pelaku 
kejahatan narkotika yang dijatuhi hukuman 
mati tetapi yang menjadi catatan adalah hingga 
saat ini pelaksanaan eksekusi mati tersebut 
belum dilaksanakan. Penundaan pelaksanaan 
hukuman mati ini karena banyaknya proses 
yang harus dijalankan, salah satunya terpidana 
tersebut meunggu proses bainding ataupun 
kasasi oleh Mahkamah Agung, selain itu juga 
banyak yang meminta grasi kepada presiden 
sehingga proses pelaksanaan itu menjadi 
tertunda-tunda.

B.5.Beberapa Pandangan Pro dan Kontra 
terhadap Hukuman Mati

1. Pendapat Pro hukuman mati :
a) Bichon Van Yssel Mode, yang menyetujui 

dengan adanya hukuman mati, 
mengatakan antara lain: “ancaman 
serta pelaksanaan hukuman mati itu 
harus ada dalam tiap-tiap negara dan 
masyrakat yang teratur, baik ditinjau 
dari sudut kepatutan maupun dari 
sudut tidak dapat ditiadakannya”.11

b) Lamborso dan Garlofalo, berpendapat 
bahwa: Hukuman mati adalah alat 
yang mutlak yang harus melenyapkan 
individu-individu yang tidak mungkin 
diperbaiki lagi dengan perkataan lain 
hukuman mati adalah suatu upaya 
yang radikal untuk meniadakan orang 
yang tidak dapat diperbaiki lagi, 
dengan adanya hukuman mati ini maka 
hilanglah pula kewajiban-kewajiban 
untuk memelihara mereka dalam 
penjara yang demikian besar biayanya. 

Begitu juga hilanglah ketakutan-
ketakutan kalau orang melarikan diri 
dari penjara dan membuat kejahatan 
lagi di lingkungan masyarakat”.12

c) Prof. Oemar Seno Adji, S.H memiliki 
pandangan dan prinsip setuju untuk 
dilakukannya hukuman mati terhadap 
pelaku tindak pidana yang sifatnya 
keras atau Extra Ordinary Crime seperti 
korupsi, narkotika, dan terorisme yang 
sudah jelas sangat berdampak buruk 
bagi peradaban kemanusiaan.

2. Pendapat kontra terhadap hukuman mati:
a) Amnesi internasional menolak hukuman 

mati dalam keadaan apapun, dengan 
mengatakan hukuman mati adalah 
hukuman yang paling kejam, tidak 
manusiawi dan merendahkan martabat 
manusia karena sudah bertentangan 
dan melanggar ketentuan hak mendasar 
dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan 
apapun, yaitu hak untuk hidup.

b) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H 
mengemukakan pendapatnya bahwa 
keberatan yang terang yang dirasakan 
oleh umum terhadap hukuman mati 
tidak dapat diperbaiki lagi apabila 
kemudian terbukti bahwa putusan 
hakim yang menjatuhkan hukuman 
mati berdasarkan atas kekeliruan dan 
keterangan-keterangannya ternyata 
tidak benar.13

c) Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H 
mengemukakan secara prinsipil 
hukuman mati atu pidana mati haruslah 
dihapuskan dan sebagai penggantinya 
cukuplah sanksi pidana maksimum 
berupa hukuman seumur hidup. 
Hukuman ini pun djatuhkan dengan 
ketent   uan bahwa setelah selang waktu 
tertentu, harus dapat dirubah menajdi 
hukuman penjara 20 tahun sehingga 
orang yang bersangkutan (terpidana) 
masih ada harapan untuk mendapatkan 
remisi hukuman dan akhirnya kembali 
ketengah-tengah masyarakat. Dengan 
demikian di satu pihak diharuskan sifat 
fatal dari pidana mati dan ketertiban 
masyarakat tetap terlindungi karena 
yang terpidana diasingkan, tetapi dilain 
pihak dibuka peluang bagi terpidana 
untuk dalam jangka waktu tertentu 
bertaubat dan memperbaiki dirinya dan 
menjadi warga neraga yang berguna 
bagi masyarakatnya.14

11 Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, (Jakarta: Aksara Baru), Tahun 1978, hlm. 11.
12 Ibid, hlm. 12.
13 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco (Jakarta-Bandung, Tahun 1969), hlm. 137.
14 Adnan Buyung Nasution, Beberapa Catatan Tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam forum kajian 
islam oleh senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997), hlm. 12.
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B.6.Hukuman Mati menurut Hukum 
Internasional
Pelanggaran hak asasi manusia adalah 

setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 
termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun 
tidak disengaja atau kelalaian yang secara 
melawan hukum mengurangi, menghalangi, 
membatasi, dan atau mencabut hak asasi 
manusia seseorang atau kelompok orang yang 
dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak 
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan 
memperoleh penyelesaian hukum yang adil 
dan benar, berdasarkan mekanise hukum yang 
berlaku.15

Sebagai suatu contoh kasus, berangkat 
dari seseorang yang bernama Saka bin Juma, 
seorang narapidana warga negara asing (WNA) 
yang sedang melaksanakan hukuman mati di 
Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta 
Timur sejak 1995 yang telah mengaku bahwa dia 
tak bersalah tetapi tidak diberi bantuan hukum 
dan kesempatan bicara dengan kuasa hukumnya 
atau pengacara sejak saat dia ditangkap karena 
di sangka membunuh tiga orang di Riau pada 
Tahun 1994. Dia mengaku bersalah setelah 
melalui proses penyiksaan yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian.16

Kalau apa yang dikatakan Juma itu benar, 
hak asasi manusia yang paling mendasar 
yaitu hak untuk tidak ditangkap tanpa surat 
penangkapan17,  hak untuk menerima penasihat 
hukum (prinsip-prinsip mendasar tentang 
peranan pengacara, prinsip 1), hak untuk 
menanyakan legalitas penangkapan18, hak atas 
waktu atas fasilitas yang cukup untuk membela 
diri19, hak untuk tidak disiksa dan dipaksa 
mengaku20, dan yang terpenting hak atas hidup21 
telah dilanggar.

Di Indonesia ditemukan tiga jenis kejahatan 
yang dapat kena hukuman mati, yaitu: produksi, 
pengolahan, ekstraksi, konversi atau penyediaan 
narkoba kategori I, pembunuhan yang 
berencana22 dan pelarian diri atau pengkhianatan 
terhadap negara pada saat perang. Pelaku 
kejahatan tersebut dapat ditembak mati semua 
sebagai hukuman terberat yang berlaku dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa 
hak atas hidup adalah hak mendasar dan tidak 
dapat dilanggar dalam keadaan apapun. KIHSP 

ini mendorong hukuman mati dihapuskan. 
KIHSP juga mengatakan, di negara-negara yang 
masih memakai hukuman mati, hukuman mati 
yang hanya boleh dipakai kepada hukuman yang 
paling berat, dan pelaksanaanya kalau ketentuan-
ketentuan KIHSP ini terpenuhi termasuk hak 
atas pengadilan di depan pengadilan yang 
“kompeten”. Dalam perkembangan anggota-
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah 
memutuskan bahwa “Penghapusan hukuman 
mati membantu peningkatan martabat manusia 
dan pengembangan HAM secara bertahap” dan 
kemudian membuat protokol kedua KIHSP yang 
secara eksplisit bertujuan untuk penghapusan 
hukuman mati. Negara yang telah meratifikasi 
protokol kedua sepakat untuk menghapuskan 
hukuman mati untuk kejahatan biasa. Negara 
yang telah meratifikasi protokol kedua hanya 
dapat melakukan pengecualian kalau sudah 
dengan jelas membuat reservasi terhadap 
protokol tersebut, dan pengecualian itu hanya 
untuk kejahatan yang dilakukan “pada saat 
perang untuk kejahatan yang paling berat yang 
bersifat kejahatan militer”.

Sampai saat ini 43 (empat puluh tiga) negara 
telah meratifikasi protokol kedua KIHSP, dan 
6 (enam) lagi menandatanganinya. Indonesia 
belum meratifikasi protokol kedua KIHSP, pada 
lokakarya nasional hak asasi manusia IV pada 
tahun 1998, komnas HAM merekomendasikan 
agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi 
KIHSP dan protokol pertama dan keduanya. 
walaupun Indonesia sampai saat ini belum 
meratifikasi konvensi, dalam RUU Pengadilan 
HAM misalnya, hukuman mati sudah dihilangkan 
bagi kejahatan kemanusiaan yang berat akan 
tetapi dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1999 
tentang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
masih di muat. 

C. Penutup
Dari semua pemamparan yang telah diteliti 

dari berbagai sumber penulis mengambil 
kesimpulan bahwa pada dasarnya perkara 
kasus tindak pidana narkotika merupakan salah 
satu bagian dari kejahatan khusus atau Extra 
Ordinary Crime, oleh karena itu negara beserta 
instrumentnya sebagai negara hukum wajib 
memberikan suatu perlakuan khusus terhadap 
setiap pelaku-pelaku yang telah sah dan memiliki 
kekuatan hukum yang final melalui serangkaian 
proses hukum formilnya. 

15 Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
16 Hukuman Mati Pencegahan yang Efektif atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terberat?”, Fakta HAM No. 9/yrl/2000, 27 
September Tahun 2000.
17 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Hak politik, Pasal 9 Ayat (1).
18 Ibid, Pasal 9 Ayat 4.
19 Deklarasi Universal of Human Rights, Pasal 11 Ayat (1).
20 Ibid, Pasal 5; Konvenan Internasioal  Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 7 dan 14.
21 Ibid, Pasal 3, Konvenan Internasioal  Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 6.
22 Pasal 340, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika....(Farhan Permaqi)

377

Hukuman mati terhadap pelaku tindak 
pidana narkotika di negara yang berdasarkan 
pancasila sebagai dasar falsafah negara 
Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Grand 
State Norms atau Norma Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia  dan peraturan perundang-
undangan tertentu yang mengaturnya secara 
hukum positif masih diberlakukan tidaklah 
dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan 
terhadap pelanggaran HAM khususnya hak  
mendasar atas hidup yang selama ini terus 
diperdebatkan dalam berbagai perjanjian 
konvensi-konvensi Internasional, hal ini harus 
terus dijalankankan dan diimplementasikan 
dalam rangka penegakan hukum (Law 
Enforcement). Dari segala pertimbangan hukum 
yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan 
diwujudkan sebagai bentuk perlindungan 
individu sekaligus juga melindungi masyarakat 
demi tercapainya kedaulatan hukum, keadilan 
dan kepastian hukum yang telah dirumuskan 
melalui peraturan perundang-undangan 
khususnya Undang-Undang Narkotika yang 
berlaku surut berdasarkan Ke Tuhanan Yang 
Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 
Persatuan Indonesia, Kerakyataan yang 
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaratan Perwakilan serta menjunjung 
tinggi nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia.

Sebaiknya dari segenap unsur pelaksana 
penyelenggara negara Indonesia Legislatif, 
Eksekutif, dan Yudikatif tetap pada 
konsistensinya pada khususnya di setiap 
lembaga peradilan kita dan khususnya para 
hakim-hakim sebagai wakil Tuhan untuk terus 
berkompeten pada keyakinan, kekuasaan yang 
sangat suci dan cermat dalam memeriksa, 
megadili, dan memutus perkara tindak pidana 
narkotika sehingga tidak ada kekeliruan dalam 
mengeluarkan suatu keputusannya di dalam 
menjatuhkan hukuman mati.

Mengingat Indonesia negara peserta konvensi 
PBB terhadap nilai-nilai hukum Internasional 
yang berlaku di dunia Internasional,  pemerintah 
atas rekomendasi salah satu lembaganya Komnas 
HAM  agar melakukan ratifikasi dari berbagai 
konvensi Internasional yang berkaitan dengan 
ketentuan HAM dengan beberapa persyaratan 
dan pilihan yang ditentukan oleh Negara 
dalam mempertimbangkan secara hukum pada 
kedaulatan hukum negara Indonesia.
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Abstrak
Dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah 
dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil 
dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang 
dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil cetaknya, 
yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas 
mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. 
Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam berbagai 
Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai 
alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang mengatur secara 
spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut. 

Kata kunci : pembuktian, tindak pidana siber.

Abstract
In the verification system of Indonesia, the guilt of the accused is determined by at least two coinsisting of the 
legal evidence and the judge’s conviction. The validity of the evidence is based on the fulfillment of the terms and 
conditions of both the formal and material terms. This principle also applies to the collection and presentation of the 
electronic evidence either in original form or printout, obtained either through foreclosure or printout, obtained either 
through foreclosure or interception. the Criminal Law Procedures Code has clear regulations on forced measures of 
the search and the seizure in general, but not icluding the electronic system. However, the Criminal Law Procedures 
Code has not been regulating the interception or wiretap, it is set in a range of Act more specific. Therefore, the 
provisions and requirements of the formal and material regarding the electronic evidence must refer to the Criminal 
Law Procedures Code, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and other laws that regulate 
specifically on the electronic evidence.

Keywords: the rule of evidence, cyber crime.

A. Pendahuluan
Kehidupan manusia dari masa ke masa 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. 
Seiring dengan perkembangan kebutuhan 
masyarakat di dunia, teknologi informasi 
(information technology)  memegang peran 
penting, baik di masa kini maupun di masa 
datang. Teknologi Informasi dapat memicu 
dan memacu perubahan tatanan kebutuhan 
kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial 
dan ekonomi,  sebelumnya menuju transaksi 
ataupun sosialisasi secara elektronik.1

Globalisasi merupakan pendorong lahirnya 
era perkembangan teknologi informasi. Fenomena 

kecepatan perkembangan teknologi informasi 
ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. 
Tidak hanya negara maju saja, namun negara 
berkembang juga telah memacu perkembangan 
teknologi informasi pada masyarakatnya 
masing-masing, sehingga teknologi informasi 
mendapatkan kedudukan yang penting bagi 
kemajuan sebuah bangsa.2

Teknologi informasi diyakini membawa 
keuntungan dan kepentingan yang besar bagi 
negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua 
hal yang membuat teknologi informasi dianggap 
begitu penting dalam memacu pertumbuhan 
ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi 

1 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime),Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.2 
2 Ibid
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mendorong permintaan atas produk-produk 
teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, 
modem, sarana untuk membangun jaringan 
internet dan sebagainya. Kedua, adalah 
memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis 
keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.3 
Dengan demikian, teknologi informasi telah 
berhasil memicu dan memacu perubahan 
tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang 
sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya 
bertransaksi ataupun bersosialisasi secara 
konvensional menuju transaksi ataupun 
sosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih 
efektif dan efisien.

Kemudahan yang diperoleh melalui internet 
tentunya tidak menjadi jaminan bahwa aktivitas 
yang dilakukan di media tersebut adalah aman 
atau tidak melanggar norma. Di situlah kita 
harus jeli dalam melihat permasalahan yang 
berkembang di dalam masyarakat.

Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru 
yang dikenal dengan hukum siber atau hukum 
telematika. Hukum siber (cyber law), secara 
internasional digunakan untuk istilah hukum 
yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi. Demikian pula 
hukum telematika yang merupakan perwujudan 
dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum 
media, dan hukum informatika. Istilah lain yang 
juga digunakan adalah hukum teknologi informasi 
(law of information technology), hukum dunia 
maya (virtual world law) dan hukum mayantara. 
Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang 
dilakukan melalui jaringan sistem komputer 
dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal 
maupun global (internet) dengan memanfaatkan 
teknologi informasi berbasis sistem komputer 
yang merupakan sistem elektronik yang dapat 
dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang 
sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan 
penyampaian informasi, komunikasi dan/atau 
transaksi secara elektronik, khususnya dalam 
hal pembuktian dan hal yang terkait dengan 
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui 
sistem elektronik.4

Perkembangan teknologi informasi 
khususnya teknologi media internet tidak 
hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan 
kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan 
sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan 
munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu 
dengan memanfaatkan komputer dan media 
internet sebagai modus operandi. Melalui media 
internet beberapa jenis tindak pidana semakin 
mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan 

manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, 
money laundering, hacking, pencurian software 
maupun perusakan hardware dan kejahatan 
judi dengan menggunakan media internet.5

Teknologi Informasi dan komunikasi 
telah mengubah prilaku masyarakat dan 
peradaban manusia secara global. Di samping 
itu, perkembangan teknologi informasi telah 
menyebabkan dunia menjadi tanpa batas 
(borderless) dan menyebabkan perubahan sosial 
yang secara signifikan berlangsung demikian 
cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi 
pedang bermata dua, karena selain memberikan 
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 
kemajuan dan peradaban manuisia, sekaligus 
menjadi sarana efektif perbuatan melawan 
hukum.6 Dengan terjadinya perbuatan melawan 
hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum 
harus diperluas untuk menjangkau perbuatan- 
perbuatan tersebut.7

Pada kenyataan sehari-hari, meskipun 
telah dirumuskan dalam suatu undang-undang 
(UU), masih selalu timbul persepsi yang berbeda 
sehingga penerapan undang-undang tersebut 
ada yang kurang tepat. Kekurangtepatan 
penerapan undang-undang tersebut selain akan 
menggoyahkan kepastian hukum.

Permasalahan kejahatan di dunia maya 
selama ini tidak pernah di atur dalam Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) . Oleh 
karena itu untuk mengatasi kekosongan Hukum 
Maka pada tahun 2008 di bentuk suatu Undang- 
Undang tentang Informasi dan Transaksi 
elektroik Nomor 11 tahun 2008.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum 
baru yang dikenal dengan hukum siber 
atau hukum telematika. Hukum siber atau 
cyber law, secara internasional digunakan 
dalam pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi. Demikian pula, hukum telematika 
yang merupakan perwujudan dari konvergensi 
hukum telekomunikasi, hukum media, dan 
hukum informatika. Istilah lain yang juga 
digunakan adalah hukum teknologi informasi 
(law of information technology), hukum dunia 
maya (virtual world law), dan hukum mayantara. 
Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan 
yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer 
dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal 
maupun global (Internet) dengan memanfaatkan 
teknologi informasi berbasis sistem komputer 
yang merupakan sistem elektronik yang dapat 
dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang 
seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan 
penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau 

3 Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1
4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2
5 Agus Rahardjo, Op.Cit, hlm.213
6 Ahmad  M Ramli, Op.cit
7 Budi Suhariyanto, Op.cit, hlm.2
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transaksi secara elektronik, khususnya dalam 
hal pembuktian dan hal yang terkait dengan 
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui 
sistem elektronik.8

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
juga diatur mengenai alat bukti dan pembuktian 
terhadap tindak pidana siber (cyber crime). 
Mengingat locus delicti dari cyber crime ini di dunia 
maya atau ruang siber, tentunya sangat berbeda 
dengan tindak pidana konvensional yang ada 
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dimana tempat terjadinya perbuatan pidana di 
“alam nyata”, dalam upaya pembuktian pun 
sangat berbeda. Bagaimana pembuktian dan alat 
bukti yang dipergunakan di dalam perkara cyber 
crime. Bagaimana keterkaitan antara alat bukti 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) dengan alat bukti yang ada di 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

B. Pembahasan
B.1. Mekanisme Pembuktian terhadap Perkara 

Cyber Crime
Perkembangan internet dapat dikatakan 

pedang bermata dua, di satu sisi memberikan 
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 
kemajuan dan sekaligus juga menjadi sarana 
efektif perbuatan melawan hukum. Para penekun 
bisnis online dari luar negeri bisa memanfaatkan 
kondisi ini untuk membuat target pasar ke 
Indonesia. Selain dampak positif, bahwa 
internet menimbulkan dampak negatif dengan 
munculnya peluang melakukan tindakan-
tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan. 
Kejahatan di bidang Informasi elektronik dan/
atau transaksi elektronik dewasa ini sudah 
sangat memprihatinkan dan dampaknya sudah 
mengglobal.9 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) merupakan undang-undang pertama di 
Indonesia yang secara khusus mengatur tentang 
cyber crime. Dua materi muatan yang  cukup 
besar diatur didalam UU ITE ialah mengenai 
pengaturan transaksi elektronik dan mengenai 
tindak pidana siber (cyber crime). Materi UU ITE 
tersebut merupakan implementasi dari beberapa 
prinsip ketentuan internasional, yaitu UNCITRAL 
Model Law on Electronik Commerce, UNCITRAL 
Model Law on Electronik Signature, Convention 
on Cybercrime, EU Directives on Electronik 
Commerce, dan EU Directives on Electronic 
Signature. Ketentuan – ketentuan tersebut 

adalah instrumen internasional dan regional 
yang banyak diterapkan oleh negara-negara 
Eropa, Amerika, dan Asia.10 

Perkembangan teknologi telah mendorong 
perubahan prilaku, dan salah satunya adalah 
ketergantungan terhadap komputer (computer 
dependency). Disadari atau tidak, dengan 
teknologi yang sekarang, pengguna komputer 
dapat menyimpan atau mengirimkan informasi 
dalam berbagai bentuk dan dalam kualitas yang 
sangat banyak. Masyarakat tidak membutuhkan 
waktu yang lama untuk menerima informasi 
terbaru dari sanak keluarga yang berada ribuan 
kilometer jauhnya. Cukup dengan email atau 
sms maka kabar terkinipun dapat diperoleh.11

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi 
dalam masyarakat ini dapat menimbulkan 
berbagai issue dalam menyelesaikan tindak 
pidana di bidang terknologi informasi. Kondisi 
yang seperti ini menimbulkan masalah 
dalam pembuktian mengenai informasi yang 
diproses,disimpan, atau dikirim secara elektronik. 
Informasi atau dokumen elektronik yang 
mudah diubah sering menimbulkan pertanyaan 
hukum mengenai keotentikan informasi atau 
dokumen yang dimaksud. Mudahnya seseorang 
menggunakan identitas apa saja untuk 
melakukan berbagai jenis transaksi elektronik 
di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak 
hukum dalam menentukan identitas dan lokasi 
pelaku yang sebenarnya.12

Pertanyaan yang masih sering muncul di 
masyarakat umum, termasuk aparat penegak 
hukum ialah: apakah informasi atau dokumen 
elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah? 
Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana 
alat bukti elektronik tersebut dapat diterima 
dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan 
menjadi topik yang penting dalam penegakan 
hukum siber di Indonesia, terlebih dengan 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.13

Secara umum, perbedaan antara informasi/
dokumen elektronik dan surat/dokumen dalam 
bentuk konvensional terletak pada bentuk dan 
sifatnya. Selain itu, kemudahan memperoleh 
(obtainability), ketersediaan (availability), dan 
konten (content) merupakan pembeda lainnya. 
Informasi atau dokumen elektronik dapat 
dengan mudah diperoleh karena keduanya 
dapat dengan mudah dibuat dan dikirim secara 
instan dan penerima informasi atau dokumen 
dapat menerimanya dengan lebih cepat. Di lain 

8 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
9 Siwanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta  2009, hlm.136
10 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.136 
11 Ibid, hlm.261 
12 Ibid, hlm.262
13 Ibid
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pihak, informasi yang tertuang dalam kertas 
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 
mengirim dan memperolehnya – termasuk usaha 
dan biaya yang besar.14 

Selain itu tidak seperti kertas yang 
membutuhkan tempat penyimpanan fisik yang 
lebih besar, informasi atau dokumen elektronik 
dapat tersimpan dalam media yang jauh lebih 
kecil untuk waktu yang jauh cukup lama. 
Pihak yang membutuhkan kertas tersebut 
akan memerlukan waktu yang lama untuk 
mencarinya, tetapi komputer yang ada saat ini 
telah dilengkapi dengan aplikasi pencarian file 
atau data.15

Setiap pengguna internet dapat 
menggunakan mesin pencari (search engine) 
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 
yang diperlengkapi dengan fitur-fitur untuk 
mencari informasi secara detail. Hal ketiga yang 
membedakan informasi atau dokumen elektronik 
dengan kertas ialah bahwa informasi atau 
dokumen elektronik dalam bentuk originalnya 
sering mengandung lebih banyak informasi 
yang penting yang tidak dapat ditemukan ketika 
informasi atau dokumen tersebut dicetak.16

Dalam peradilan pidana, pembuktian 
ialah upaya untuk menemukan kebenaran 
materiil (materiel waarheid) tentang telah 
terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa 
pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum 
pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun 
persidangan berusaha untuk kembali ke masa 
lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian 
dan menemukan pelaku. Semua itu dilakukan 
berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam 
dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis 
dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan 
berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh 
pelaku; fakta-fakta hukum tersebut juga dapat 
menjadi satu kesatuan dalam barang-barang 
bukti.17

Pembuktian dalam peradilan pidana di 
Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 
KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut 
Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk 
stelsel), maksudnya ialah bahwa kesalahan 
terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:18

1. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang 
diatur dalam undang-undang; dan

2. Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat 
bukti dan cara pembuktian tersebut.

Kedua unsur diatas merupakan suatu 
kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan 
bersalah hanya berdasarkan keyakinan 
hakim saja. Keyakinan hakim harus memiliki 
sumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta 
hukum (peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi 
mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan 
pelaku tindak pidana) yang terkandung atau 
diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan 
sebelumnya dalam undang-undang. Sebaliknya, 
walaupun alat bukti yang diajukan menunjukkan 
bahwa terdakwa bersalah, hakim tidak dapat 
menghukumnya tanpa ada keyakinan yang 
didasarkan pada alat bukti yang diajukan itu-
fakta hukum yang direkayasa dan saksi dapat 
lupa peristiwa hukum yang terjadi, misalnya.19

Sistem pembuktian menurut Undang-
Undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel), 
mempunyai maksud sebagai berikut:
1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa 

(tertuduh) diperlukan suatu minimum 
pembuktian, yang ditetapkan dengan 
undang-undang;

2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-
tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan 
dalam undang-undang tadi, jikalau hakim 
tidak berkeyakinan tentang kesalahan 
terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan 
dan menghukum terdakwa tersebut.20

Jadi didalam sistem tadi, yang pada 
akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa 
adalah keyakinan hakim. Jika, biarpun 
bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin 
akan kesalahan terdakwa itu, ia harus 
membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-
tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan 
hukuman, dapat kita baca pertimbangan, 
“bahwa hakim, berdasarkan bukti-bukti yang 
sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa.21

KUHAP mengatur secara limitatif mengenai 
alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 
Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah 
memenuhi persyaratan formil dan materiil. 
Ketentuan dan persyaratan mengenai alat bukti 
yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan 
di atas dimaksudkan agar alat bukti yang 
diajukan dipersidangan adalah alat bukti yang 
sah sehingga dapat digunakan di persidangan.22

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHAP) belum mengatur secara tegas mengenai 

14 Ibid, hlm.97-99
15 Digital Evidence, http:/en.wikipedia.org/wiki/Digital evidence, diakses tanggal 11 Agustus 2014
16 Ibid
17 Josua Sitompul, Op.Cit, hlm.264-265
18 R.Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm.7
19Ibid
20 Ibid
21 Ibid
22 Josua Sitompul, Op.Cit, hlm.269
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alat bukti yang sah. Akan tetapi perkembangan 
peraturan perundang-undangan setelah 
KUHAP menunjukkan adanya kebutuhan 
untuk mengatur alat bukti elektronik. Sampai 
saat ini ada beberapa peraturan perundang-
undangan yang secara parsial telah mengatur 
eksistensi alat bukti elektronik. Pengaturan alat 
bukti pada peraturan perundang-undangan 
tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi 
keberagaman tersebut telah diselesaikan dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.23

Pengaturan alat bukti elektronik dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik diatur 
dalam bab III tentang informasi, dokumen, 
dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 
ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa 
informasi atau dokumen elektronik dan/hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang 
sah.24 Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang ITE menegaskan bahwa informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/
atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari 
alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara 
yang berlaku di Indonesia. 25

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa dalam system pembuktian di Indonesia, 
kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal 
dua alat bukti yang sah dan keyakinan 
hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada 
pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil 
dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap 
pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik 
baik yang dalam bentuk original maupun hasil 
cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan 
maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik 
melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP 
telah memberikan pengaturan yang jelas 
mengenai upaya paksa penggeledahan dan 
penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap 
sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum 
mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, 
hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang 
yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan 
dan persyaratan formil dan materiil mengenai 
alat bukti elektronik harus mengacu kepada 
KUHAP, UU ITE, dan undang-undang lain yang 
mengatur secara spesifik mengenai alat bukti 
elektronik tersebut.26

Yang dimaksud dengan persyaratan 
materiil ialah ketentuan dan persyaratan yang 

dimaksudkan untuk menjamin keutuhan 
data (integrity), ketersediaan (availability), 
keamanan (security), keotentikan (authenticity), 
dan keteraksesan (accessibility). Informasi atau 
dokumen elektronik dalam proses pengumpulan 
dan penyimpanan dalam proses penyidikan dan 
penuntutan, serta penyampaiannya di siding 
pengadilan. Dalam hal ini dibutuhkan suatu 
cabang disiplin ilmu di bidang forensic komputer 
(computer forensic) atau forensik digital (digital 
forensic) yaitu : “a branch of forensic science 
pertaining to legal evidence found in computers 
and digital storage media. Cabang ilmu ini 
penting mengingat:

Electronic evidence is, by its very nature, fragile. 
It can be altered, damaged, or destroyed by 
improper handling or improper examination. 
For this reason, special precautions should 
be taken to document, collect, preserve, and 
examine this type of evidence. Failure to 
do so may render it unusable or lead to an 
inaccurate conclusion.27

Persyaratan materiil alat bukti elektronik 
diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu 
informasi atau dokumen elektronik dinyatakan 
sah apabila menggunakan sistem elektronik 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 
Ite. Lebih lanjut sistem elektronik diatur dalam 
pasal 15 sampai dengan pasal 16 UU ITE dan 
dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan 
yang lebih rinci yaitu bahwa sistem elektronik:28

1. andal,aman, dan bertanggung jawab;
2. dapat menampilkan kembali informasi atau 

dokumen elektronik secara utuh;
3. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, 

keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan 
informasi elektronik;

4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk 
dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau 
petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.
Selain itu, pasal 6 UU ITE juga memberikan 

persyaratan materiil mengenai keabsahan alat 
bukti elektronik, yaitu bahwa informasi atau 
dokumen elektronik dianggap sah sepanjang 
informasi yang tercantum di dalamnya dapat 
diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, 
dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga 
menerangkan suatu keadaan.29

UU ITE tidak mengatur perihal cara atau 
metode yang digunakan untuk mengumpulkan, 
mengamankan, menampilkan, atau menjamin 
keutuhan informasi alat bukti elektronik 
karena pada dasarnya, UU ITE menganut asas 
netral teknologi. Maksudnya, cara atau metode 

23Ibid, hlm.271
24 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime),Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.100
25 Ibid
26 Josua Sitompul, Op.cit, hlm.282-283
27 Ibid, hlm.284
28 Ibid
29 Ibid
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pengumpulan dan pengamanan alat bukti 
elektronik dapat menggunakan teknologi yang 
tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan 
keabsahan alat bukti elektronik.30

Sedangkan persyaratan formil alat bukti 
elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan 
Pasal 43 UU ITE, yaitu:
1. Informasi atau dokumen elektronik tersebut 

bukanlah:31

a. Surat yang menurut undang-undang 
harus dibuat dalam bentuk tertulis;

b. Surat beserta dokumennya yang 
menurut undang-undang harus dibuat 
dalam bentuk akta notaris atau akta 
yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap 
system elektronik harus dilakukan atas izin 
ketua Pengadilan Negeri setempat;32

3. Penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga 
terpeliharanya kepentingan pelayanan 
umum;33

B.2.Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam 
Perkara Cyber Crime
Dalam hal sistem elektronik yang digunakan 

telah memenuhi persyaratan tersebut, maka 
kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk 
originalnya (informasi elektronik atau dokumen 
elektronik) dan hasil cetak dari informasi atau 
dokumen elektronik adalah sama. Dengan kata 
lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan 
keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu 
diingat pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu 
ada kalanya penggunaan alat bukti elektronik 
lebih tepat dibandingkan penggunaan hasil 
cetak dari informasi atau dokumen elektronik 
karena informasi atau dokumen elektronik 
tersebut dapat memberikan informasi yang tidak 
dapat diberikan apabila informasi atau dokumen 
elektronik tersebut dicetak.34

Alat bukti elektronik yang mana yang 
digunakan? Apakah yang dalam bentuk 
originalnya ataukah yang telah dicetak? Hal ini 
tentunya dapat dilihat kasus per kasus. Salah 
satu contoh ialah dalam kasus perampokan yang 
terekam dalam cctv maka dokumen elektronik 
yang terekam oleh cctv sebaiknya disajikan dalam 
bentuk originalnya. Video dapat berisi gambar 
bergerak dan bersuara. Penggunaan alat bukti 
dalam bentuk originalnya ini akan memudahkan 
aparat penegak hukum dalam memahami fakta 
hukum yang terekam dalam video tersebut. 
Aparat penegak hukum juga dapat mencetak 

setiap gerakan pelaku waktu melakukan aksi 
perampokan yang terekam, tetapi ini tentunya 
akan membutuhkan kertas yang sangat banyak 
sehingga tidak efektif.35

Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu 
penggunaan hasil cetak dari informasi atau 
dokumen elektronik lebih memudahkan aparat 
penegak hukum dalam menyajikannya di 
persidangan. Salah satu contonya ialah dalam 
tindak pidana pemerasan yang dikirimkan 
lewat SMS atau email. Dalam kasus seperti ini, 
penggunaan dan penyajian hasil cetak dari SMS 
atau email yang diperoleh dari suatu telepon 
genggam atau computer lebih memudahkan 
aparat penegak hukum dalam menilai fakta 
hukum. Pada prinsipnya SMS atau email  sama 
dengan tulisan, tetapi dalam bentuk elektronik. 
Oleh karena itu sepanjang SMS dalam 
handphone yang dimaksud sudah diperiksa 
integritas, ketersediaan, dan keotentikan atau 
keoriginalan serta relevansinya dengan kasus 
yang diperkarakan, maka hasil cetak SMS itupun 
sudah cukup sebagai alat bukti. Polisi atau jaksa 
tidak perlu membawa, memperagakan serta 
menunjukkan SMS dalam handphone tersebut di 
persidangan karena akan membutuhkan waktu 
dan biaya yang lebih besar.36

C. Penutup
Pengaturan alat bukti elektronik dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam 
bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda 
tangan elektronik, serta Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU 
ITE mengatur secara tegas bahwa informasi 
atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya 
merupakan alat bukti hukum yang sah.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan 
bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan 
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia, 
kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal 
dua alat bukti yang sah dan keyakinan 
hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada 
pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil 
dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap 
pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik 

30 Ibid
31 Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
32 Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
33 Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
34 Josua Sitompul, Op.cit, hlm.285
35 Ibid, hlm.286
36 Ibid
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baik yang dalam bentuk original maupun hasil 
cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan 
maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik 
melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP 
telah memberikan pengaturan yang jelas 
mengenai upaya paksa penggeledahan dan 
penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap 
sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum 
mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, 
hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang 
yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan 
dan persyaratan formil dan materiil mengenai 
alat bukti elektronik harus mengacu kepada 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-
undang lain yang mengatur secara spesifik 
mengenai alat bukti elektronik tersebut.
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Abstrak
Masalah prostitusi, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, merupakan masalah klasik 
yang dihadapi negara-negara dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia prostitusi merupakan 
salah satu profesi yang sedang marak berkembang dan menjadi trendi dalam masyarakat. Lihat saja, tidak perlu 
modal besar, hanya cukup dengan modal wajah cantik, kemolekan tubuh, siap dihubungi 24 jam, serta bersedia 
melayani siapa saja tanpa memandang umur, maka pekerjaan ini bisa dilakoni untuk mendapatkan pundi-
pundi uang, terutama oleh para wanita muda yang memang rata-rata menjadi incaran para lelaki hidung belang. 
Pemerintah sudah mencoba mengatasi persoalan ini. Namun faktanya, prostitusi bukannya berkurang tetapi 
malah menjalar baik di tempat hiburan, karaoke, panti pijat, salon terselubung dan lokasi-lokasi lainnya. Yang 
tidak kalah penting, muncul fenomena prostitusi online yang sempat menghebohkan masyarakat akhir-akhir 
ini, baik yang dilakukan masyarakat biasa hingga kalangan artis papan atas. Prostitusi, apapun, dimanapun 
dan siapapun pelakunya, ia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral dan kesusilaan yang bersifat ilegal serta 
melawan hukum, dan hak asasi manusia, untuk itu harus dihentikan.

Kata kunci: prostitusi, kejahatan, eksploitasi, melawan hak asasi manusia.

Abstract
The problem of prostitution, either covertly or apparently, is a classic problem encountered by countries around the 
world, including Indonesia. Moreover, in Indonesia prostitution is one of the professions which is growing up and 
showing a trend in society. Just see, it does not need any big capital, just have capital of beautiful face, attractive 
body, ready to be contacted 24 hours, and willing to serve anyone regardless of age, then this job is able to be 
acted to get the purses of money, especially by young women who often become the target of the philanderers. The 
Government has tried to overcome this issue. But in fact, prostitution is not reduced but spread both in places of 
entertainment, karaoke, massage parlors, implied salons and other locations. One important thing is that public 
has been horrendous in the latest phenomenon of the online prostitution based on the exploitation of either ordinary 
people up to the top artists. Whatever, wherever and whoever the perpetrators are, prostitution is regarded as a 
crime against morality and decency which is illegal as well as against human rights, therefore it must be stopped 
to fight.

Keywords: prostitution, crime, exploitation, against human rights.

A. Pendahuluan
Tentu masih belum hilang dalam ingatan 

masyarakat, bagaimana Tim Subdit Renakta 
Polda Metro Jaya menggerebek Apartemen 
Kalibata City karena menjadi tempat prostitusi 
online. Dan tentu masih belum hilang dalam 
ingatan pula mengenai kematian Tata Chaby 
yang melakukan praktek prostitusi juga melalui 
media online. Selanjutnya pengungkapan praktik 
prostitusi online juga terjadi di Bogor. Pihak 
kepolisian mengamankan 6 (enam) Pekerja Sek 
Komersial (PSK). 4 (empat) di antaranya masih 

di bawah umur. Tersangka menawari para PSK-
nya melalui Blackberry Messenger (BBM) untuk 
menghubungi para calon pelanggannya. Untuk 
PSK yang sudah dewasa, terangka memasang 
tarif sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu 
rupiah), sementara yang masih di bawah umur 
dihargai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).1 
Dan terakhir masyarakat kembali dicengangkan 
dengan praktek  prostitusi  online yang diduga 
melibatkan  artis  dan model berusia muda 
sebagai pekerja seks. 

1 Sindo News.Com, Prostitusi Online di Bogor Tawarkan Keperawanan Rp2 Juta, 15 Juni 2015
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Melihat fenomena ini, ternyata prostitusi 
begitu mudah berlindung di tempat yang 
mendewakan privasi. Seperti apartemen, hotel, 
kamar kos dan kontrakan. Fakta ini sungguh 
membuat masyarakat miris, karena dari praktek 
prostitusi yang  ditemukan ternyata pelakunya 
rata-rata adalah para wanita muda atau remaja 
putri berusia dibawah umur yang dalam 
pandangan agama dan hukum negara tidak 
semestinya melakukan pekerjaan tersebut.2

Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, 
prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan 
dimana seseorang baik pria maupun wanita 
dapat memperoleh tambahan inkam (baca uang). 
Tetapi dalam Islam yang mewajibkan ummatnya 
untuk menempuh profesi yang halal, prostitusi 
merupakan hal yang dilarang (baca haram) 
karena tergolong dalam zina yang merupakan 
dosa yang teramat besar. Seperti diriwayatkan 
dalam hadist berikut: Dari Umar Radhiyallahu 
‘anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
“Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan 
sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah 
akan memberikan kalian rezeki sebagaimana 
Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi 
pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu 
pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”. 
[HR Tirmidzi, no. 2344; Ahmad (I/30); Ibnu Majah, 
no. 4164].3

Dalam prakteknya, pelaku prostitusi 
mengaku melakukan perbuatan hina tersebut 
dengan menjajakan diri sendiri. Dengan 
menjajakan diri sendiri, maka pelaku prostitusi 
akan mendapatkan keuntungan yang besar, bila 
dibandingkan menggunakan jasa germo. 

Meski demikian, pelaku prostitusi juga 
kebanyakan menggunakan jasa germo4 atau 
mucikari untuk mendapatkan tamu atau 
pelanggan alias lelaki hidung belang. Hal ini 
dapat terlihat dari prostitusi yang terjadi di Bogor 
beberapa waktu lalu. Tersangka (germo) menjual 
keperawanan PSK kepada calon pelanggan 
seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). 

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan 
ini menguraikan persoalan prostitusi dalam 
konteks kajian yuridis normatif dengan melihat 
persoalan-persoalan yang ada didalam kehidupan 
sosial masyarakat, terutam menyangkut 

persoalan etika, moral, agama dan hak asasi 
manusia sampai kepada tanggungjawab negara. 
Meskipun demikian, dengan kesadaran penuh 
penulis, tulisan ini tentu saja tidak akan mampu 
menjawab semua persoalan yang ada. Namun 
setidaknya, tulisan ini akan menjadi sarana 
dialog antara warga masyarakat yang kebetulan 
membacanya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
dapat membuat rumusan masalah sebagai 
berikut;
1. Apa faktor penyebab terjadinya prostitusi 

dalam kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku 

prostitusi dalam hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap 

kejahatan prostitusi dikaitkan dengan 
eksploitasi anak? 

B. Pembahasan
B.1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai 
kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat 
ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi 
Manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah 
kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang 
karena di anggap bertentangan dengan nilai 
agama dan kesusilaan. Disamping itu juga, 
prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai 
kepatutan dalam hubungannya dengan etika 
dan moral. 

Lalu apa yang dimaksud dengan prostitusi? 
Banyak pengertian atau defenisi yang dapat 
diberikan mengenai prostitusi tersebut. Namun 
yang pasti kata prostitusi berasal dari perkataan 
latin prostituere yang berarti menyerahkan diri 
dengan terang-terangan kepada perzinahan. 
Sedangkan secara etimologi berasal dari 
kata prostare artinya menjual, menjajakan.5 
Sementara menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan 
seksual dengan uang atau hadiah sebagai 
suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. 
Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan 
melakukan hubungan seksual dengan berganti-
ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, 
yang dilakukan ditempat-tempat tertentu 
(lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), 

2 Islam melarang dengan tegas perbuatan prostitusi (zina) karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Allah berfirman: “Dan 
janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 
32). “Dan janganlah kamu sekali- kali melakukan perzinaan, sesungguhnya perzinaan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak 
sopan, dan jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32). Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan 
hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum nikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah. Seperti dalam firman 
Allah SWT yang artinya “Perempuan dan laki- laki yang berzina, deralah kedua- duanya, masing- masing seratus kali dera. Janganlah 
saying kepada keduanya dalam menjalankan hokum agama Allah, kalau kamu betul- betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
dan hendaklah hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang- orang yang beriman “ (QS. An-Nur : 2).
3 www.Abdul Wadud.com, diakses tanggal 21 Agustus 2015
4 Germo dapat diistilahkan adalah orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi sex. Orang 
inilah yang amat mendukung terlaksananya kenikmatan sesaat tersebut dengan pesta maksiat. Biasanya seorang germo akan mendapat 
imbalan sekian persen dari para pelacur dari penghasilan yang diterimanya.
5 Simandjuntak, Patologi Sosial (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 112.
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yang pada umumnya mereka mendapatkan uang 
setelah melakukan hubungan badan.6 

Prostistusi juga dapat digolongkan zina 
dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, 
telinga dan hati merupakan pengertian zina yang 
bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak 
berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam 
atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun 
zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa 
dan ancaman siksa dari Allah SWT.7 Prostitusi 
juga dapat diartikan suatu perbuatan yang tidak 
senonoh yang berhubungan dengan kesopanan 
dan kesusilaan dan melanggar nilai-nilai etika 
dan moral.  Apapun defenisi dari prostitusi, yang 
pasti praktek jelas tidak bisa dibiarkan karena 
dapat merusak moral dan akhlak manusia. 

B.2. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi
Jika diperhatikan, suburnya kegiatan 

prostitusi di Indonesia menunjukkan bukti 
prostitusi masih menjadi momok terhadap moral 
masyarakat Indonesia. Kiranya agak sulit bagi 
pemerintah dalam mengusir praktek prostitusi. 
Bahkan karena kesulitan, pada akhirnya 
pemerintahpun pernah menentukan lokalisasi 
untuk praktek prostitusi di Jakarta.8 Sementara 
itu, lokalisasi prostitusi juga berkembang di 
luar Jakarta, seperti misalnya di Surabaya.9 
Melihat fenomena ini, sikap pemerintah ini 
berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan 
oleh para penegak hukum. Penegak hukum 
memberantas prostitusi dengan peraturan yang 
ada, namun pemerintah membuat lokalisasi 
dengan melegalkannya. Padahal prostitusi sudah 
merusak moral para generasi muda negeri ini. 
Ajang prostitusi dijadikan hal yang biasa untuk 
mengumbar nabsu. 

Jika ditinjau lebih jauh, maka prostitusi 
sangat identik dengan kehidupan seseorang 
wanita yang melacurkan diri. Alasan-alasan 
mengapa seseorang menjadi pelacur bisa sangat 
kompleks, tidak saja dari prostitusi itu sendiri 
melainkan juga dari keluarga dan masyarakat 
disekelilingnya. Tetapi secara sengaja menjadi 

prostitusi jarang dijumpai sebagai salah 
satu faktor penyebab, karena bagaimanapun 
pekerjaan ini dianggap bertentangan dengan 
moral.10

Faktor pendorong seseorang melakukan 
praktek prostitusi atau menjadi pelacuran 
yaitu:11

a.  Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan 
ekonomi memaksa seseorang untuk 
menjalani prostitusi. Termasuk 
dalam faktor ini antara lain berasal 
dari keluarga dengan sosial ekonomi 
rendah, kebutuhan mendesak untuk 
mendapatkan uang guna membiayai 
diri sendiri maupun keluarganya, 
tidak mempunyai sumber penghasilan, 
tingkat pendidikan rendah, minimnya 
keterampilan dan sengaja dijual oleh 
keluarganya ketempat pelacuran. 

b.  Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai 
pilihan yang mudah dalam mencari 
nafkah karena rekan-rekan mereka di 
kampung sudah melakukannya dan 
bagi masyarakat daerah pelacuran 
merupakan alternatif pekerjaan. 

c.  Frustasi, kegagalan seseorang untuk 
mencapai tujuan hidup disebut fustasi. 
Seseorang yang sangat mendambakan 
kehidupan rumah tangga yang bahagia 
akan frustasi bila mengalami perceraian, 
seorang yang mencintai kekasihnya 
akan frustasi bila mengalami kegagalan 
cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan 
rasa kecewa dan sakit hati. Pada 
umumnya mereka yang terlibat dalam 
prostitusi karena ingin membalas sakit 
hatinya.

Disamping faktor diatas, prostitusi juga 
disebabkan karena Pertama, adanya keinginan 
dan dorongan manusia untuk menyalurkan 
kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan 
perkawinan. Kedua, komersialisasi dari seks, 
baik dari pihak wanita maupun germo- germo 

6 Heriana Eka Dewi, Memahami Perkembangan Fisik Remaja, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hal. 81.
7 www.Abdul Wadud.com, diakses tanggal 21 Agustus 2015
8 Ide lokalisasi prostitusi di Jakarta sudah ada pada tahun 1970-an. Sedikit mereviu, Gubernur Ali Sadikin kala itu membangun 
Lokalisasi Kramat Tunggak. Lokalisasi ini dibangun sebenarnya untuk menyadarkan dan membina para pekerja seks komersial (PSK) di 
Jakarta, terutama dikawasan Pasar Senen, Kramat, dan Pejompongan. Lokalisasi prostitusi tersebut kemudian diganti dengan berdirinya 
Jakarta Islamic Centre. Fenomena Kramat Tunggak itu sebenarnya bukti tidak efektifnya kebijakan lokalisasi prostitusi. Apa pun 
alasannya, dampak yang ditimbulkan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.
9 Di Surabaya ada lokalisasi Dolly, meskipun sekarang sudah ditutup, konon kabarnya Dolly tidak pernah secara resmi dikenal sebagai 
sesuatu yang dianggap atau dilegalkan oleh pemerintah. Tetapi Dolly tidak dapat dipungkiri sebagai penyumbang ‘utama ekonomi dan 
bahkan lebih dikenal. Bagaimana tidak, komplek Dolly terdiri dari 300 rumah bordil yang meliputi 30 hektar di bagian Putat Jaya dengan 
ribuan para pekerja seks di setiap malamnya. Menurut sebuah artikel dari Institut Islam Sunan Ampel di Surabaya, mengungkapkan 
bahwa komplek Dolly diprakarsai oleh seorang wanita yang bernama Dolly Khavit. Pada tahun 1967, Dolly menikah dengan seorang 
pelaut Belanda dan ia membuka pertama rumah bordil. Dari satu rumah itu bisnisnya berkembang dan area tersebut menjadi sinonim 
namanya. Lana Soelistianingsih, seorang pengamat ekonomi Universitas Indonesia menganalisis bahwa ‘Pendapatan konsumsi rasio 
berada pada Dolly sebesar 60 %, transakisi ekonomi yang dipicu oleh kegiatan prostitusi dapat menyumbang sekitar 1,5 Triliun dari 
biaya Gross Domestic Product (GDP) dan mencapai 235 triliun pada tahun 2011’. Lihat lebih jauh dalam “Lismomon Nata, Dilema Sebuah 
Kata Prostitusi, Warta Andalas, 13 Februari 2014
10 Hull, Sulistyaningsih, Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangan, (Jakarta : Erlangga, 1997),hlm. 37
11 Sedyaningsih, Perempuan-perempuan Keramat Tunggak, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999),hlm. 30-31
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dan oknum- oknum tertentu yang memanfaatkan 
pelayanan seks. Ketiga, dekadensi moral, 
merosotnya norma- norma susila dan keagamaan 
pada saat- saat orang mngenyam kesejahteraan 
hidup, dan ada pemutarbalikan nilai- nilai 
pernikahan sejati. Keempat, semakin besarnya 
penghinaan orang terhadap martabat kaum 
wanita dan harkat manusia.12

Sementara itu Jefrisetiawan dalam 
penelitiannya mengatakan bahwa faktor yang 
paling dominan terhadap adanya prostitusi 
adalah karena faktor ekonomi, yaitu sebanyak 
45%; sedangkan faktor lainnya adalah faktor 
putus cinta sebanyak 20%, faktor lingkungan 
15%, faktor hasrat seks 10% dan dikarenakan 
tertipu oleh rayuan atau janji manis mucikari 
yang katanya hendak mencarikan kerja yang 
pantas dan gajinya besar sebanyak 10%.13

Bagi remaja, terkadang prostitusi bukan 
dunia yang mudah untuk ditinggalkan. Biasanya 
kalau sudah terlanjur melakukan praktek 
prostitusi, maka dibutuhkan usaha yang sangat 
ekstra keras untuk dapat menghentikannya. 
Banyak remaja putri usia muda, terutama 
di kalangan anak sekolah atau kuliah yang 
terjerumus kedalam hitamnya dunia prostitusi. 
Memang pada awalnya para remaja putri 
usia muda itu tidak ingin melakukan praktek 
prostitusi sebagai pekerjaan utamanya. Fikiran 
yang singkat dan tidak jauh kedepan menjadikan 
mereka melakukan prostitusi. 

Awalnya para remaja putri belia usia 
berfikir, mereka hanya akan menjadi pekerja 
seks sementara saja. Dalam beberapa tahun ke 
depan mereka akan berhenti dan beralih profesi. 
Namun fikiran yang dicamkan tersebut ternyata 
tidak mudah untuk dilaksanakan. Mereka 
terkadang keenakan melakukan pekerjaan 
tersebut karena begitu mudah mendapatkan 
uang yang banyak. Apalagi mereka sudah di cap 
sebagai masyarakat kelas bawahan oleh banyak 
orang. Sehingga mereka yang sudah terjun ke 
dunia prostitusi enggan untuk kembali ke jalan 
yang benar dan tetap memilih pekerjaan sebagai 
pelayan seks lelaki hidung belang. 

Bagaimanapun faktor dan akibat dari 
prostitusi, yang pasti pekerjaan sebagai pelaku 
prostitusi tidak akan mendapatkan tempat yang 
terhormat di masyarakat. Banyak masyarakat 
yang memandang rendah pekerjaan tersebut, 
karena bertentangan dengan etika moral dan 
agama dan secara nyata dilarang oleh ajaran 
Tuhan Yang Maha Kuasa.

B.3.Pengaturan Prostitusi dalam Hukum 
Positif Indonesia
Fenomena prostitusi melalui media online 

tentu ada yang mengendalikan dan menginginkan. 
Dalam praktek prostitusi yang digerebek di 
Apartemen Kalibata City disinyalir dikendalikan 
oleh seorang mucikari yang memperkerjakan 
anak di bawah umur untuk kebutuhan seksual 
lelaki hidung belang. Begitu juga prostitusi 
dikalangan artis yang dikendalikan oleh seorang 
germo. 

Dalam menghadapi meningkatnya praktek 
prostitusi, negara telah membuat begitu 
banyak peraturan untuk menghentikan atau 
memberikan sanksi kepada pelaku atau orang-
orang yang terlibat di dalam prostitusi tersebut, 
yaitu seperti yang dimuat dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-
undang maupun peraturan-peraturan daerah. 
Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori 
umum (bukan secara online), maka KUHP 
mengaturnya dalam dua pasal. Pasal 295 ayat 
2 KUHP memberikan ancaman pidana selama 
empat tahun bagi siapa saja yang dengan 
sengaja menghubungkan atau memudahkan 
perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang 
diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya 
harus diduganya demikian dengan orang lain. 
Sedangkan Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: 
“barang siapa dengan sengaja menyebabkan 
atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang 
lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian 
atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan atau denda 
paling banyak lima belas ribu rupiah”. Kemudian 
Pasal 506 KUHP menyatakan: “barang siapa 
menarik keuntungan dari perbuatan cabul 
seseorang wanita dan menjadikannya sebagai 
pelacur, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama satu tahun”. 

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal), mengatakan bahwa pasal ini untuk 
memberantas orang-orang yang mengadakan 
rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. 
Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, 
harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi 
“pencaharian” (dengan pembayaran) atau 
“kebiasaannya” (lebih dari satu kali).14

Sementara bagi lelaki pengguna layanan 
para wanita dibawah umur juga dapat dikenakan 
pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 

12 Ainul Fu’adah Hasanah, Masalah Prostitusi Atau Pelacuran, Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas 
Psikologi, 2011-2012.
13 https://jefrisetiawan.wordpress.com/faktor-penyebab-terjadi-prostitusi
14 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa, (Bogor: Politeia, 
1991).
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290 ayat (2) KUHP yang menyatakan: Diancam 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul 
dengan seorang padahal diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya 
belum lima belas tahun atau kalau umurnya 
tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya 
untuk dikawin. 

Disamping ketentuan yang terdapat dalam 
KUHP di atas, maka praktek prostitusi juga 
diataur dalam Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan 
Anak, yaitu manakala melibatkan anak, 
atau perundangan lain yang terkait dengan 
perundangan pidana. Namun, apabila kegiatan 
pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman 
kekerasan atau paksaan terhadap seseorang 
untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, 
maka tindakan tersebut dikenakan pidana 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi 
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 adalah 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah). Apabila yang dieksploitasi 
adalah anak, berdasarkan Pasal 66 ayat (3) jo. 
Pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak,setiap 
orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau 
seksual terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang 
yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 
dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Jika 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, 
misalnya sebagai pengguna jasa prostitusi, maka 
berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2012. Ancaman pidana penjara 
bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah 
setengah dari maksimum ancaman pidana 
penjara bagi orang yang sudah dewasa. 

Lebih dari itu, dalam hal prostitusi online 
yang terjadi, dapat juga dikenakan pasal 
terhadap perdagangan manusia melalui media 
sosial online yang setelah itu digunakan jasanya. 
Untuk perdagangan manusia atau human 
trafficking yang termasuk dalam cyber crime 

diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang menyatakan: “Setiap 
orang yang menggunakan atau memanfaatkan 
korban tindak pidana perdagangan orang 
dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak 
pidana perdagangan orang, mempekerjakan 
korban tindak pidana perdagangan orang 
untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana 
perdagangan orang dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagi daerah-daerah yang praktek 
prostitusinya tinggi juga mengeluarkan sanksi 
dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) 
mengenai kegiatan prostitusi, seperti Peraturan 
Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Pelarangan Pelacuran, Peraturan Daerah 
Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan 
Cabul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran 
di Kabupaten Bantul. Dan masih banyak perda 
di daerah-daerah lainya, meski pada akhirnya 
perda tersebut seakan hanya sebuah hiasan 
kertas karena minim implementasi. Di samping 
itu karena tidak konsistenya beberapa daerah 
mengenai perda yang telah disepakati sendiri. 
Contoh peraturan daerah yang dapat menjerat 
pidana PSK maupun pemakai jasa PSK misalnya 
Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta 
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 
menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang: 
a.  menyuruh, memfasilitasi, membujuk, 
memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks 
komersial; b. menjadi penjaja seks komersial; 
c.  memakai jasa penjaja seks komersial.” Orang 
yang melanggar ketentuan ini dikenakan 
ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari 
dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit 
Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 30 juta (Pasal 
61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Dalam praktek 
perda ini sulit diterapkan. Para pemakai jasa 
pekerja seks komersial begitu banyak dijumpai 
seiring dengan begitu banyaknya perempuan 
muda yang menjajakan diri dipinggir-pinggir 
jalan atau ditempat-tempat hiburan malam dan 
panti pijat. 

Jika dianalisa, maka aturan dalam KUHP 
hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia 
tempat untuk pelacuran sedangkan ketentuan 
yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku 
(PSK atau pemakai jasa PSK) diatur dalam 
peraturan daerah masing-masing.  Namun 
demikian, ada yang perlu dicermati di sini bahwa 
arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang 
dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. 
Dari sini dapat dilihat dua kemungkinan, 
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yakni apakah orang yang melakukan pelacuran 
tersebut melakukannya tanpa paksaan atau 
tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur 
tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka 
pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan 
perda daerah setempat.

Dari uraian diatas, maka prostitusi baik 
yang berbasis online maupun tidak, bertentang 
dengan pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP. 
Jika dilihat tindakan para mucikari dan mengacu 
kepada pandangan Wirjono Prodjodikoro, dalam 
bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Tertentu 
di Indonesia”, maka perdagangan perempuan 
harus diartikan sebagai semua perbuatan 
yang langsung bertujuan untuk menempatkan 
seorang perempuan dalam keadaan tergantung 
dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai 
perempuan itu untuk disuruh melakukan 
perbuatan-perbuatan cabul atau prostitusi 
dengan orang ketiga.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui 
bahwa melakukan perbuatan-perbuatan cabul 
atau prostitusi dan memudahkan perbuatan 
tersebut terjadi sangat bertentangan dengan 
pasal-pasal dalam KUHP. Kenyataan ini semakin 
menjadi lebih kuat lagi apabila dilihat dari 
penempatan pasal-pasal tersebut pada buku ke 
dua KUHP tentang Kejahatan yang menegaskan 
maksimal sanksi pidananya.  

B.4.Prostitusi Online, Eksploitasi Anak dan 
Tanggungjawab Negara
Eksploitasi anak dibawah umur untuk 

kegiatan prostitusi merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). 
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia merupakan payung hukum 
bagi perlindungan HAM. Dalam UU tersebut 
terdapat sejumlah asas penting bagi perlindungan 
HAM yaitu; Pertama, Pasal 3 UU No. 39 tahun 
1999, yang menekankan bahwa setiap orang 
dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan 
martabat yang sama dan sederajat, serta setiap 
orang berhak atas perlindungan dan kebebasan 
dasar manusia tanpa diskriminasi. Kedua, Pasal 
4 UU No. 39 tahun 1999, yang intinya antara lain 
menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk 
tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk 
tidak diperbudak adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun. Ketiga, Pasal 20 UU 
No. 39 tahun 1999, yang intinya menyatakan 
bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau 
diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau 
perhambaan, perdagangan budak, perdagangan 
wanita dan segala perbuatan apapun yang 
tujuannya serupa dilarang. Keempat, Pasal 

65 UU No. 39 tahun 1999 yang menyatakan 
bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 
pelecehan seksual, penculikan, perdagangan 
anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan ketentuan KUHP dan prinsip 
universal tentang hak asasi manusia (HAM) 
dalam beberapa asas diatas, dan sebagai bangsa 
yang “bermoral” dan “beragama”, negara memiliki 
peran dalam mengatasi masalah prostitusi yang 
melibatkan anak-anak dibawah umur ini dengan 
segera. Tidak dapat dipungkiri, tumbuh suburnya 
kegiatan prostitusi, baik umum atau melalui 
media online di Indonesia merupakan bukti nyata 
bahwa kegiatan prostitusi berbanding lurus 
dengan lemahnya upaya negara memberikan 
perlindungan kepada warganya terutama kaum 
wanita dan anak-anak. Ditambah lagi dengan 
sikap para mucikari dan lelaki hidung belang 
yang memandang prostitusi dan cabul sebagai 
suatu perbuatan yang dianggap biasa-biasa saja 
demi kepuasan nabsu semata. Seakan tidak 
ada hukum Allah dan hukum negara yang akan 
memberikan sanksi. 

Khusus kegiatan yang melibatkan anak 
wanita dibawah umur baik dalam bentuk 
prostitusi anak, eksploitasi anak dan pornografi 
anak, mestinya mendapatkan perhatian dari 
negara. Anak seharusnya dilindungi dari segala 
bentuk eksploitasi ekonomis, eksploitasi seksual, 
maupun dari segala bentuk tindakan yang 
membahayakan diri dan masa depannya. Inilah 
salah satu cara bagaimana seharusnya negara 
memberikan perhatian kepada anak sebagai 
manusia yang harus dihormati hak asasinya. 

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi 
HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United 
Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa 
menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang 
melekat pada setiap manusia, yang tanpanya 
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah 
hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan 
Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati.15 
Wanita dibawah umur atau yang masih tergolong 
anak-anak mestinya mendapatkan haknya yang 
diberikan oleh Tuhan berupa penghormatan 
HAM. HAM tersebut melekat sepanjang hidupnya. 
Ketika anak-anak atau wanita dibawah umur 
berada dalam lingkungan prostitusi, maka pada 
saat itu juga HAM-nya telah terabaikan.

C. Penutup
Banyak faktor yang menjadikan orang 

melakukan praktek prostitusi, namun dari sekian 
banyak faktor, alasan ekonomi menjadi faktor 

15 Mansyur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1994), hal. 40
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utama orang melakukan praktek prostitusi. 
Negara sudah membuat aturan dengan ancaman 
hukuman kepada pelaku prostitusi, baik dalam 
KUHP, undang-undang bahkan peraturan 
daerah. Namun Prostitusi tetap tumbuh 
subur dalam masyarakat. Padahal adalah 
tanggungjawab negara untuk memberantasnya, 
terutama yang berbasis prostitusi online. 

Negara harus memandang pelaku prostitusi 
terutama yang memperdagangkan anak dalam 
bentuk apapun sebagai perbuatan tercela yang 
harus dihukum. Negara jangan gagal dalam 
memberikan perlindungan secara utuh kepada 
anak-anak sebagai generasi penerus yang harus 
selalu dijaga dan diselamatkan. Yang lebih 
penting, negara juga harus memperhatikan 
media-media online yang boleh diakses oleh 
masyarakat terutama anak-anak. Sekarang 
begitu bebasnya masyarakat mengakses media-
media sosial tanpa pengawasan yang ketat dari 
negara. Inilah tanggungjawab negara terhadap 
warganya dalam menyelamatkan wanita dan 
anak-anak dibawah umur dari perbuatan 
prostitusi yang ilegal dan melawan hukum, baik 
melalui media online mapun tidak. Sehingga 
penghormatan akan HAM bisa didapatkan secara 
hakiki sebagai kodrat manusia sejati. 
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Abstrak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai 
penyelesaian sengketa di dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, baik sengketa yang berupa 
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan 
antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
tersebut dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang pada akhirnya akan memeriksa dan memutus sengketa 
perselisihan hubungan industrial tersebut, dan berdasarkan putusan tersebut akan dilaksanakan eksekusi atas 
putusan yang dijatuhkan. Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam Pengadilan 
Hubungan Industrial atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum? Berdasarkan Pasal 57 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa 
hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku 
pada pengadilan pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini. 
Artinya seluruh proses hukum beracara pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggunakan 
proses beracara hukum acara perdata, termasuk aturan perihal pelaksanaan eksekusi.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, pengadilan hubungan industrial, eksekusi.

Abstract
Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement governing the settlement of disputes in the 
employment relationship between workers and employers, such as in the form of disputes over rights disputes, 
conflict of interest, termination of employment disputes, and disputes between trade unions within one company. In 
the Industrial Relations Dispute Settlement formed the Industrial Relations Court that in the end will examine and 
decide disputes the industrial dispute and the decision will be implemented by the execution of the decision. The 
problem is how the execution of the Industrial Relations Court ruling that has had the force of law? Under Article 57 
of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement, which reads that the law applicable to the 
Industrial Relations Court is the law of civil procedure at the court at the general court, unless otherwise regulated 
under this law. This means that the entire process of legal proceedings on the settlement of industrial disputes using 
civil law proceedings, including rules concerning the implementation of the execution.

Keywords: dispute resolution, industrial relations court, execution.

A. Pendahuluan
Pada dasarnya manusia adalah makhluk 

sosial (zoon politicon), yakni makhluk yang 
tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi 
atau berhubngan satu sama lain dalam rangka 
memenuhi kebutuhan baik bersifat jasmani 
atau rohani. Sehingga dalam melakukan 
hubungan dengan manusia lain sudah pasti 
terjadi persamaan dan perbedaan dalam 
kepentingan, pandangan, dan perbedaan yang 
dapat melahirkan perselisihan, pertentangan 
atau konflik, adalah situasi (keadaan) di mana 

dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan 
kebenaran tujuan mereka masing-masing yang 
tidak dapat dipersatukan.1

Interaksi yang terjadi dalam hubungan 
industrial yang dalam hal ini di dalamnya 
terdapat kumpulan berbagai individu/pekerja 
dan kelompok/ serikat pekerja, maka tidak 
menutup kemungkinan akan terjadi adanya 
konflik antar kepentingan atau hak antar pekerja/ 
serikat pekerja satu dengan yang lain dalam satu 
perusahaan dalam hubungan industrial. Selain 
itu, antara pekerja/ serikat pekerja dengan pihak 

1 Moch. Faisal Salam, 2009, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.156
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pengusaha dalam hubungan industrial juga 
pasti akan menimbulkan perselisihan dalam hal 
kepentingan, hak, bahkan mengenai pemutusan 
hubungan kerja.

Untuk mengatasi berbagai bentuk 
perselisihan tersebut, maka dibentuklah 
pengadilan yang khusus menangani penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Undang-undang tersebut 
pada akhirnya membentuk Pengadilan Hubungan 
Industrial, yakni lembaga peradilan yang 
dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan 
perburuhan sebagai pengganti dari bentuk 
penyelesaian perselisihan perburuhan P4P 
(Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Pusat) dan P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah) yang dianggap memiliki 
banyak kelemahan dalam penerapannya.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan 
pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan 
pengadilan umum. Hal tersebut sesuai dengan 
bunyi Pasal 55 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang 
menyatakan; “Pengadilan hubungan industrial 
merupakan pengadilan khusus yang berada 
di lingkungan peradilan umum”. Berdasarkan 
Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan 
Hubungan Industrial bertugas dan berwenang 
memeriksa dan memutus:
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan 

hak; 
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai 

perselisihan kepentingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan 

pemutusan hubungan kerja; dan
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai 

perselisihan antarserikat pekerja/ serikat 
buruh dalam satu perusahaan.2

Dalam proses beracara di Pengadilan 
Hubungan Industrial juga berlaku hukum acara 
perdata dan hukum acara yang diatur khusus 
dalam undang-undang penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan 
bunyi Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004.

Esensi terpenting dan merupakan 
puncak dari proses akhir dalam beracara di 
Pengadilan Hubungan Industrial adalah dengan 
dikeluarkannya putusan oleh hakim PHI terhadap 
sengketa yang diperiksa. Pada umumnya di 
dalam putusan hakim yang mengadili pihak-
pihak yang bersengketa selalu berisi amar 
putusan yang menyatakan kepada salah satu 
pihak yang dikalahkan untuk menjalankan 

amar putusan secara sukarela. Artinya, apabila 
putusan hakim tersebut tidak dijalankan secara 
sukarela, maka kepada pihak yang dikalahkan 
akan dilakukan upaya paksa untuk menjalankan 
putusan pengadilan (eksekusi).

Menurut Dr.H. Wildan Suyuthi,S.H.,M.H 
mengenai eksekusi, terutama dalam perkara 
perdata merupakan proses yang cukup 
melelahkan pihak-pihak yang berperkara, 
selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga 
juga pikiran. Putusan belum bermakna apa-
apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam 
diatas putih saja. Kemenangan yang sudah di 
depan mata kadang masih memerlukan proses 
panjang untuk bisa mendapatkannya secara 
nyata/konkrit. Hal ini terjadi karena dalam 
praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang 
menemui banyak kendala. Terutama disebabkan 
oleh pihak yang kalah umumnya sulit untuk 
menerima kekalahan dan cederung menolak 
putusan yang sudah berbekuatan hukum tetap 
dengan berbagai macam cara. Sehingga kadang 
Ketua Pengadilan harus ‘turun tangan’ untuk 
memperlancar jalannya eksekusi.3

Permasalahan mengenai eksekusi dalam 
pengadilan hubungan industrial sering terjadi 
dalam kasus perselisihan hubungan industrial 
dalam hal ini putusan pengadilan tidak 
dilaksanakan. Dalam penelitian data di lapangan, 
hasil diskusi dengan para Serikat Pekerja ialah 
bahwa dalam tataran pelaksanaannya para 
Serikat Pekerja ini mengeluhkan bahwa dalam 
pelaksanaan eksekusi ini memang sulit untuk 
dilaksanakan. Banyak kendala/ hambatan yang 
seringkali dihadapi oleh para Serikat Pekerja 
untuk mendapatkan hak-haknya melalui proses 
eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial. 
Akibatnya, sampai saat ini berdasarkan keluhan 
SPSI Makassar, mereka belum pernah melakukan 
eksekusi putusan hakim.4

Dari latar belakang tersebut di atas 
maka penulis berkeinginan untuk meneliti 
permasalahan mengenai proses eksekusi dalam 
Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun 
rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: 
‘Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi 
atas putusan yang berkekuatan hukum tetap 
yang dijatuhkan oleh hakim dalam Pengadilan 
Hubungan Industrial’.

Permasalahan yang telah dipaparkan diatas 
dalam tulisan ini akan dibahas menggunakan 
metode penelitian hukum normatif. Pendekatan 
yang digunakan penulis ialah pendekatan 
perundang-undangan, karena yang akan 
diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3 Wildan Suyuthi, SITA EKSEKUSI Praktek Kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2004),hlm.60.
4 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui diskusi bersama beberapa anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Makassar 
yang beralamat di Jalan Veteran Slt. Ruko Veteran Permai 4 Makassar.
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menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun 
tujuan penelitian dimaksud untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan 
yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan 
oleh hakim dalam Pengadilan Hubungan 
Industrial.  

B. Pembahasan
B.1.Pengertian Eksekusi (Pelaksanaan 

Putusan Pengadilan)
Eksekusi merupakan suatu kesatuan 

yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata 
tertib beracara yang terdapat dalam HIR/
RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara 
melaksanakan putusan hakim/pengadilan 
diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai 
Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.5 
Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan 
pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, yang 
diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan 
istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg 
pengertian eksekusi sama dengan pengertian 
menjalankan putusan (tenuitvoer legging van 
vonnissen). Istilah menjalankan putusan 
mempunyai arti melaksanakan isi putusan 
pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan 
putusan” sepertinya sudah merupakan 
istilah umum, dan hampir semua pengguna 
menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.6

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah 
suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum 
yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak 
yang kalah untuk melaksanakan putusan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya 
menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan 
putusan, melainkan juga putusan itu harus 
dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga 
terealisasilah prestasi sebagai kewajiban pihak 
yang tercantum dalam putusan. 7

Eksekusi merupakan suatu rangkaian 
putusan hakim yang merupakan  
pengakhiran dari proses perkara perdata 
yang menyangkut hak, kewajiban  
seseorang dalam suatu perkara atau 
persengketaan, ketentuan eksekusi juga  
mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat 
dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi 
dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya 
pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan 
perkara memang diakhiri dengan putusan, akan 

tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah 
selesai persoalannya. Putusan itu harus 
dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu 
putusan pengadilan tidak ada artinya apabila 
tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan 
hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain 
adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang 
kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum 
dalam putusan tersebut.8

Putusan hakim bertujuan untuk 
menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan 
hak atau kedudukan hukumnya, yang 
selanjutnya mewujudkan realisasi atau 
pelaksanaan eksekusinya secara paksa. 
Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan 
mengikat saja belum cukup dan tidak berarti 
apa-apa, bila putusan tersebut tidak dapat 
direalisir atau dieksekusi. Jadi putusan yang 
memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan 
yang menetapkan secara tegas terhadap hak dan 
hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui 
eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.9

Menurut etimologi, eksekusi berasal 
dari bahasa Belanda “executive” yang berarti 
pelaksanaan putusan pengadilan. Pengertian 
yang sama juga dikemukakan oleh J.C.T. 
Simorangkir dan Retno Wulan Sutantio.  Dengan 
demikian pengertian eksekusi etimologi sama 
dengan pengertian menjalankan putusan. 
Menurut terminologi hukum acara, eksekusi 
adalah “tindakan yang dilakukan secara paksa 
terhadap pihak yang kalah dalam perkara.  
Eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah 
realisasi dari pada kewajiban pihak yang 
bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang 
tercantum dalam putusan tersebut.10

Pada dasarnya putusan hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
sudah dapat dilaksanakan, tetapi tidak semua 
putusan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi). 
Pada prinsipnya, hanya putusan yang 
bersifat comdemnatoir (putusan yang berisi 
penghukuman) saja yang dapat dieksekusi. 
Sedangkan terhadap putusan declaratoir  dan 
konstitutif tidak dapat dieksekusi, karena tidak 
dimuat atau tidak adanya hak atas sesuatu 
prestasi atau putusan yang mengandung sifat 
dan keadaan baru, sehingga tidak memerlukan 
sarana-sarana memaksa untuk dijalankan.11

Perlu diketahui bahwa putusan hakim 
yang dapat dilaksanakan/ yang memiliki 

5 Djamanat Samosir,HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.328.
6 Djamanat Samosir, Ibid., hlm. 325-326.
7 Loc.cit.
8 Fara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan, http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.
php/PPKN/article/view/6210, diakses 19 Juni 2015.
9 Muhammad Nasir, HUKUM ACARA PERDATA, (Jakarta:Djambatan,2003),hlm.194.
10 Tarsi, Eksekusi EKSEKUSI ANTARA TEORI DAN PRAKTIK DALAM HUKUM PERDATA, http://pa-stabat.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=7852:eksekusi-eksekusi-antara-teori-dan-praktik-dalam-hukum-perdata-&catid=37:kumpulan-
artikel&Itemid=685, diakses 19 Juni 2015.
11 Djamat Samosir, Op.Cit., hlm. 327



Vol. 12 N0. 04 - Desember  2015 : 395 - 402 

398

kekuatan eksekutorial adalah putusan dengan 
mensyaratkan mencantumkan kalimat “Demi 
Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”. Konsekuensi dari tidak tercantumnya 
rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, 
dapat mengakibatkan putusan pengadilan 
yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya, 
eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak 
diakui keabsahannya, dan putusan tersebut 
tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak 
memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan 
pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 
55. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), 
ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan 
putusan pengadilan dalam perkara perdata 
dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin 
oleh ketua pengadilan. Dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan dengan memperhatikan 
nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya 
ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap (Pasal 56).12

Melaksanakan putusan berarti bersedia 
memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang 
dibebankan oleh hakim lewat putusannya, atau 
realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan 
untuk memenuhi yang tercantum dalam 
putusan tersebut. Dengan istilah menjalankan 
putusan mengartikan bahwa tiada lain daripada 
melaksanakan secara paksa putusan pengadilan 
dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak 
yang kalah tidak mau menjalankan secara 
sukarela sebagai pihak yang dikalahkan.13

B.2. Asas-Asas Hukum Pelaksanaan Putusan
B.2.1.Putusan Hakim yang akan Dieksekusi 

Haruslah Putusan Hakim yang Mempunyai 
Kekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van 
Gewijsde).
Dalam putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap telah terkandung wujud hukum 
yang tetap dan pasti antara pihak yang 
berperkara. Karena adanya hubungan hukum 
yang tetap dan pasti itu maka hubungan hukum 
tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh 
pihak yang dihukum.14

Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, 
jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka 
untuk menggunakan upaya hukum biasa yang 
tersedia. Maksudnya meskipun satu atau kedua 
belah pihak mengajukan banding atau kasasi 
tetapi apabila mengajukannya itu sudah melewati 

tenggang upaya hukum yang ditetapkan undang-
undang, putusan sudah dapat dikatakan telah 
mempunyai kekuatan hukum pasti. Jadi sudah 
pasti tidak akan dipertentangkan lagi oleh para 
pihak karena dianggap memiliki syarat formal 
dan material.15

Tidak semua putusan pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, 
atau tidak terhadap semua putusan dengan 
sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. 
Sehingga tidak semua putusan pengadilan dapat 
dieksekusi. Meski begitu dalam kasus-kasus 
tertentu undang-undang memperbolehkan 
eksekusi terhadap putusan yang belum 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam 
konteks ini eksekusi dilaksanakan bukan sebagai 
tindakan menjalankan putusan pengadilan, 
tetapi menjalankan eksekusi terhadap bentuk-
bentuk hukum yang dipersamakan undang-
undang sebagai putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap.

Beberapa bentuk pengecualian eksekusi 
yang dibenarkan undang-undang tersebut 
meliputi: pelaksanaan putusan terlebih dahulu 
(UVB), pelaksanaan putusan provisi, akta 
perdamaian, dan eksekusi terhadap grose akta.16

B.2.2.  Putusan Hakim yang akan 
Dieksekusi harus Bersifat Menghukum 
(Condemnatoir).
Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi 

secara paksa oleh pengadilan. Dari tiga bentuk 
putusan hakim yaitu putusan declaratoir, 
konstitutif,dan condemnatoir, hanya bentuk yang 
terakhir ini saja yang dapat dieksekusi. Putusan 
condemnatoir merupakan putusan yang bersifat 
menghukum, sehinga perlu dilaksanakan secara 
sukarela atau paksa melalui eksekusi. Sedangkan 
putusan declaratoir dan putusan konstitutif 
tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa 
untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan 
karena untuk kedua jenis putusan hakim ini 
tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, 
sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak 
tergantung kepada bantuan atau kesediaan dari 
pihak yang dikalahkan.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Lilik 
Mulyadi, bahwa pada asasnya putusan hakim 
hanya bersifat ‘condemnatoir’ dengan amar 
berisi penghukuman saja yang dapat dieksekusi. 
Seperti: penghukuman berisi penyerahan 
sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, 
membayar sejumlah uang atau melakukan suatu 
perbuatan tertentu dan lain-lain. Sedangkan 

12 Djamat Samosir, Op.Cit., hlm. 329
13 Loc.cit.
14 Wildan Suyuthi, Op.cit., hlm.64.
15 Djazuli Bachar, EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA Segi Hukum dan Penegakan Hukum, (Jakarta; Akademika Pressindo, 
1987), hlm.19-20).
16 Wildan Suyuthi, Op.cit., hlm.64-65
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terhadap putusan hakim dengan sifat amar 
‘declaratoir dan konstitutif’ tidak memerlukan 
eksekusi oleh karena pada putusan tersebut 
mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah 
serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta 
sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum.17 

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan 
atau eksekusi, yaitu:
a) Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan 
paksa menjalankan putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap, baru 
merupakan pilihan hukum apabila pihak 
yang kalah tidak mau menjalankan atau 
memenuhi isi putusan secara sukarela. 
Jika pihak yang kalah bersedia menaati 
dan memenuhi putusan secara sukarela, 
tindakan eksekusi harus disingkirkan. 
Oleh karena itu harus dibedakan antara 
menjalankan putusan secara sukarela 
dengan manjalankan putusan secara 
eksekusi.18

b) Eksekusi atas perintah dan di bawah 
pimpinan Ketua Pengadilan.
Bahwa eksekusi atas pelaksanaan putusan 
adalah di bawah pimpinan Ketua Pengadilan 
Negeri sebagai dasar hukumnya diatur dalam 
Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat 
(1) RBg, azas tersebut menentukan eksekusi 
Pengadilan dijalankan atas ‘perintah’ di 
bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Op 
last on Leiding Van den Van Voor Zitter Van 
den Lardrard) yang berarti Ketua Pengadilan 
Negeri diberi kewenangan menentukan 
eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi. 
Kewenangan formal (ex officio) tertulis pada 
Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 208 ayat (1) 
RBg, kewenangan tersebut meliputi antara 
lain Ketua Pengadilan Negeri: Menentukan 
dan memimpin eksekusi; Kewenangan 
secara ex officio; Kewenangan membuat 
surat penetapan eksekusi (beschikking) 
atau Decree (order); Perintahnya tersebut 
dijalankan putusan atau eksekusi oleh 
Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri.19

c) Eksekusi harus sesuai dengan amar 
putusan.
Eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar 
putusan, karena jika terjadi penyimpangan 

dari amar putusan, maka ada hak tereksekusi 
untuk menolak pelaksanaannya. Bahwa 
keberhasilan eksekusi antara lain salah 
satunya ditentukan oleh kesempurnaan dan 
kelengkapan amar putusan. Amar putusan 
yang baik/sempurna dapat dilihat dari 
pertimbangan-pertimbangan hukum yang 
kuat dan hasil pemeriksaan yang lengkap 
dan teliti terhadap bukti-bukti, saksi-saksi 
serta pihak berdasarkan gugatan yang 
baik.20

B.3. Syarat-Syarat Sahnya Pelaksanaan 
Eksekusi

B.3.1.  Adanya Peringatan (Aanmaning)
Peringatan adalah merupakan syarat pokok 

eksekusi, karena tanpa peringatan eksekusi 
tidak dapat dijalankan. Peringatan menjadi 
penting berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi 
itu sendiri, apakah dapat dilaksanakan atau 
tidak. Eksekusi baru dapat dilaksanakan 
(sebagai tindakan nyata) sejak waktu peringatan 
telah lewat. Peringatan merupakan upaya 
yang dilakukan oleh Ketua PN berupa teguran 
kepada tergugat agar ia melaksanakan putusan 
secara sukarela. Tenggang waktu peringatan 
yang diberikan undang-undang adalah secara 
maksimum, yakni paling lama 8 (delapan) hari 
(Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg). Artinya dalam 
selama delapan hari kepada tergugat diminta 
untuk menjalankan putusan secara sukarela.21

Syarat-syarat pelaksanaan eksekusi 
diantaranya yaitu:
a) Adanya Surat Perintah Eksekusi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat 
(1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg, surat perintah 
eksekusi adalah surat penetapan ketua PN 
yang ditujukan kepada panitera atau juru 
sita untuk menjalankan eksekusi. Surat 
perintah ketua PN berbentuk penetapan. 
Bentuk penetapan ini bersifat imperatif dan 
tidak boleh dalam bentuk lisan. Pasal 197 
ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg menjelaskan 
bahwa secara ex officio ketua PN membuat 
perintah menjalankah eksekusi dan perintah 
itu dengan surat.22

b) Adanya Berita Acara Eksekusi
Berita acara eksekusi merupakan syarat 
formal keabsahan pelaksanaan eksekusi. 
Ketentuan berita acara eksekusi, diatur 

17 Lilik Mulyadi, HUKUM ACARA PERDATA menurut TEORI dan PRAKTIK PERADILAN INDONESIA, (Jakarta: Djambatan,2002), 
hlm.276.
18 Mohammad Taufik Makarao, POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.215-216.
19 Johanes Bratawijaya, EKSEKUTABILITAS PUTUSAN PERADILAN PERDATA (Penelitian asas, Norma, dan Praktek 
Penerapannya),(Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2002), hlm.39.
20 Wildan Suyuthi, Op.cit., hlm.67.
21 Loc.cit.
22 Ibid, hlm.337.



Vol. 12 N0. 04 - Desember  2015 : 395 - 402 

400

dalam Pasal 197 ayat (4) HIR/ Pasal 209 ayat 
(4) RBg, secara tegas memerintahkan pejabat 
yang menjalankan eksekusi membuat berita 
acara eksekusi. Oleh karena itu, tanpa 
dibuat berita acara eksekusi maka eksekusi 
dianggap tidak sah.23

B.4.Jenis-Jenis Eksekusi
Menurut peraturan yang berlaku di 

Indonesia (HIR/RBg), eksekusi dikenal hanya 
ada 3 macam, yaitu:

a) Eksekusi riil
Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak 
yang kalah untuk melakukan seuatu 
perbuatan tertentu, misalnya penyerahan 
barang, pengosongan sebidang 
tanah atau rumah, pembongkaran, 
menghentikan suatu perbuatan tertentu, 
dan lain-lain. Eksekusi riil dapat 
dilakukan langsung dengan perbuatan 
nyata, sesuai dengan amar putusan 
tanpa memerlukan lelang.24

b) Eksekusi membayar sejumlah uang
Pengaturan eksekusi untuk membayar 
sejulah uang diatur dalam Pasal 197 
HIR/ Pasal 208 RBg. Menurut ketentuan, 
menjalankan eksekusi untuk membayar 
sejumlah uang dilakukan melalui lelang 
terhadap barang-barang milik pihak yang 
kalah sampai mencukupi jumlah uang 
yang harus dibayarkan sesuai dengan 
isi putusan hakim ditambah dengan 
biaya pengeluaran untuk pelaksanaan 
eksekusi. Prestasi yang diwajibkan 
adalah membayar sejumlah uang.25

c) Eksekusi melakukan suatu perbuatan
Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 225 
HIR/ Pasal 259 RBg, yang menggariskan 
orang tidak dapat dipaksakan memenuhi 
suatu prestasi yang berupa perbuatan, 
akan tetapi pihak yang dimenangkan 
dapat meminta hakim agar kepentingan 
yang akan diperoleh dinilai dengan uang.

Eksekusi ini merupakan perintah undang-
undang sebagai jalan alternatif yang dapat 
ditempuh oleh pihak yang menang guna 
memperoleh pemenuhan putusan yang 
menghukum pihak yang kalah yang disebut 
dalam amar putusan dengan jalan meminta 
kepada ketua PN untuk mengganti hukuman 
tersebut dengan sejumlah uang, caranya bahwa 
kepentingan pembuatan tertentu dinilai dengan 
sejumlah uang berdasarkan putusan hakim 
yang menilai besarnya penggantian.26

B.5.Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) atas 
Putusan Pengadilan  Hubungan Industrial

Mencermati Pasal 57 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi 
bahwa hukum acara yang berlaku pada 
Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum 
acara perdata yang berlaku pada pengadilan 
pada lingkungan peradilan umum, kecuali 
diatur secara khusus dalam undang-undang ini. 
Artinya seluruh proses hukum beracara pada 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
menggunakan proses beracara hukum acara 
perdata, kecuali apabila dalam Undang-Undang 
PPHI ini mengatur secara khusus mengenai 
beberapa aturan tertentu maka aturan tersebut 
dapat mengesampingkan aturan tertentu pula 
dalam hukum acara perdatanya.

Berbicara mengenai pelaksanaan putusan 
pengadilan (eksekusi) bahwa di dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
hanya terdapat aturan mengenai putusan yang 
dapat dijalankan secara serta merta/ Uitvoerbaar 
Bij Voorraad (UvB) yaitu Pasal 108 UU PPHI yang 
berbunyi “bahwa ketua majelis hakim pengadilan 
hubungan industrial dapat mengeluarkan 
putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, 
meskipun putusannya diajukan perlawanan 
atau kasasi”. Namun mengenai substansi 
tata cara pelaksanaan putusan pengadilan 
yang sifatnya khusus untuk menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial di dalam UU 
ini tidak dicantumkan, maka secara otomatis 
ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi 
dalam penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial berdasarkan Pasal 57 UU PPHI akan 
berlaku hukum acara perdata.

Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) 
dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera 
dan jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan 
negeri (Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2004, Pasal 197 ayat 2 HIR/Pasal 209 
ayat 1 RBg). Untuk membantu pelaksanaan 
eksekusi tersebut panitera atau jurusita dibantu 
oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 210 RBg) dengan 
syarat warga negara Indonesia, berumur minimal 
21 tahun dan dapat dipercaya.

Secara umum di dalam hukum acara perdata 
terdapat 3 macam jenis eksekusi, yaitu eksekusi 
riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan 
eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan 
tertentu.

23  Ibid, hlm.338. 
24  Wildan Suyuthi , Op.Cit, hlm. 67.
25  Djamat Samosir, Op.Cit., hlm. 339.
26 Ibid, hlm. 339.
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Tata cara pelaksanaan putusan dalam 
eksekusi riil, untuk dapat dilaksanakannya suatu 
putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan 
Negeri, maka pihak yang dimenangkan 
mengajukan permohonan secara lisan atau 
tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan supaya putusan tersebut dapat 
dilaksanakan (207 ayat 1 RBg). Selanjutnya 
Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan 
permohonan tersebut memanggil pihak yang 
dikalahkan untuk diperingatkan (aanmaning) 
untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari 
setelah peringatan/teguran tersebut (207 ayat 
2 RBg). Dalam tenggang waktu 8 hari tersebut 
pihak yang dikalahkan diberikan kesempatan 
untuk melaksanakan putusan tersebut secara 
sukarela.27

Apabila dalam tenggang waktu yang 
diberikan tersebut pihak yang dikalahkan tidak 
memenuhi/menjalankan putusan pengadilan 
secara sukarela, dan pihak yang dikalahkan 
tersebut telah dipanggil secara patut tidak 
juga menghadap tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka Ketua Pengadilan 
Negeri karena jabatannya memberi perintah 
dengan surat penetapan (beschiking) supaya 
disita barang-barang bergerak milik pihak 
yang dikalahkan, dan apabila tidak ada barang 
bergerak untuk disita, maka barang tetap pun 
dapat disita sebanyak nilai uang yang tersebut 
dalam putusan hakim untuk menjalankan 
eksekusi tersebut (Pasal 197 ayat 1 HIR/ 
208RBg). Artinya yang diutamakan untuk disita 
adalah barang-barang bergerak, dan apabila 
jumlah barang bergerak tidak memadai maka 
sita dapat dilakukan terhadap benda tidak 
bergerak.

Tata cara eksekusi pembayaran sejumlah 
uang didalam perkara yang menjadi wewenang 
pengadilan hampir sama dengan tata cara 
eksekusi riil, yaitu: peringatan (aanmaning), 
penetapan sita eksekusi (jika sebelumnya belum 
ada conservatoir beslag), perintah penjualan 
lelang, penjualan lelang (setelah dilakukan 
pengumuman sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku), dan terakhir penyerahan uang hasil 
lelang. Selanjutnya tata cara eksekusi putusan 
untuk melakukan suatu perbuatan diawali 
dengan permohonan agar putusan tersebut 
dinilai dengan sejumlah uang kemudian 
tereksekusi dipanggil (aanmaning) kemudian 
ketua pengadilan menetapkan jumlah uang 
sebagai pengganti putusan yang bersangkutan.

C. Penutup
Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi 
bahwa hukum acara yang berlaku pada 
Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum 
acara perdata yang berlaku pada pengadilan 
pada lingkungan peradilan umum, kecuali 
diatur secara khusus dalam undang-undang 
ini. Artinya seluruh proses hukum beracara 
pada penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial menggunakan hukum acara perdata, 
kecuali apabila dalam Undang-Undang PPHI ini 
mengatur secara khusus mengenai beberapa 
aturan tertentu maka aturan tersebut dapat 
mengesampingkan aturan tertentu pula dalam 
hukum acara perdatanya.

Mengingat bahwa mengenai tata cara 
pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) 
di dalam UU PPHI tidak diatur secara khusus, 
maka berdasarkan Pasal 57 UU PPHI maka 
pelaksanaan putusan pengadilan berlaku 
hukum acara perdata. Tata cara pelaksanaan 
putusan pengadilan (eksekusi) di dalam hukum 
acara perdata menggunakan sumber hukum 
dari HIR/RBg.

Di dalam hukum acara perdata mengenal 3 
maca jenis eksekusi yaitu eksekusi riil, eksekusi 
pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi untuk 
melakukan suatu perbuatan.

Pada dasarnya tata cara melakukan eksekusi 
di dalam hukum acara perdata diawali dengan 
pengajuan permohonan oleh pihak yang menang 
kepada ketua pengadilan negeri setempat, 
kemudian ketua pengadilan negeri berdasarkan 
permohonan tersebut memanggil pihak yang 
dikalahkan untuk diperingatkan (aanmaning) 
untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. 
Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak 
yang kalah tidak memenuhi panggilan dan 
tidak melaksanakan putusan secara sukarela, 
maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan 
penetapan sita eksekusi terhadap benda 
bergerak/tidak bergerak milik pihak yang kalah. 
Kemudian apabila putusan tersebut mengenai 
pembayaran sejumlah uang, maka barang sita 
tersebut dilelang kemudian uang hasil lelang 
tersebut diberikan kepada pihak yang menang 
sesuai dengan jumlah uang yang tercantum di 
dalam putusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

27 Aanmaning dilakukan dengan melakukan penggilan secara patut terhadap tergugat (pihak yang kalah) dengan menentukan hari/
tanggal dan jam pada surat panggilan.
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Hubungan Industrial ini masih terdapat banyak 
kekurangan dalam pengaturannya, sebaiknya 
diatur secara khusus mengenai tata beracara 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 
khususnya mengenai tata cara pelaksanaan 
putusan pengadilan, karena dalam beberapa 
hal dalam menjalankan putusan pengadilan 
yang menggunakan ketentuan hukum acara 
perdata masih banyak menemui hambatan 
dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya 
mengenai putusan pengadilan hubungan 
industrial yang memutuskan dipekerjakannya 
kembali pekerja atas Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan, 
di dalam pelaksanaannya ternyata sulit untuk 
dilakukan karena di dalam hukum acara 
perdata tidak mengenal jenis eksekusi untuk 
mempekerjakan kembali. Oleh karena hal 
tersebut, maka diharapkan untuk kedepannya 
dapat dilakukan penyempurnaan peraturan 
perundang-undangan mengenai penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial ini agar dapat 
mengakomodir permasalahan yang seringkali 
muncul di dalam perselisihan hubungan 
industrial.
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Abstrak
Salah satu tujuan dari perubahan UUD Tahun 1945 adalah membatasi kewenangan Presiden yang sangat 
besar. Dimana Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun inti 
dari pengaturan kewenangan Presiden dalam UUD Tahun 1945 adalah mekanisme pemilihan, masa jabatan, 
hak prerogatif, pengisian jabatan Presiden bila berhalangan dan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. Dalam sistem pemerintahan Presidentil, dalam menjalankan kewenangannya Presiden dibantu 
oleh Wakil Presiden dan juga para Menteri. Apabila Presiden berhalangan tetap maka segala kewenangannya 
dilakukan oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara menurut UUD Tahun 1945. Perspektif hukum yang dapat 
dikaji yaitu mengenai posisi Wakil Presiden dalam menggantikan tugas Presiden selaku kepala negara dan kepala 
pemerintahan, dimana banyak yang mempertanyakan elektabilitas Wakil Presiden apakah dapat bertindak secara 
hukum seperti halnya seorang Presiden dalam menjalankan kewenangan Presiden. Selain itu, terjadi permasalah 
hukum lainnya yaitu apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, dimana pelaksana tugas Presiden 
diserahkan kepada beberapa Menteri Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. 

Kata kunci: pengisian jabatan, Presiden, UUD Tahun 1945.

Abstract
One of the purposes of the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to limit the authority 
of the President which is seen to be too huge since the President has the position as head of state also head of 
government. The main substances of the regulation of authority of the President under the 1945 Constitution including 
the mechanism of election, tenure, prerogative, the mechanism to establish the position of acting President due to the 
President’s absence and the mechanism of impeachment of the President and/or Vice President. In a Presidential 
system, the president is assisted by the Vice President and Ministers in carrying out his authority. If the President 
is unavailable, his authority can be run by Vice President and Ministers of State under the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia. The perspective of law which will be observed is position of the Vice President in replacing 
the President as head of state and head of government when many people question his capacity to act legally like 
the President in running the authority. In addition, if the President and the Vice President were both unavailable, the 
task is submitted to several Ministers of State to run the government.

Keywords: filling the post, the President, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara kesatuan 

yang berbentuk republik serta berlandaskan 
hukum. Hal ini diatur dalam Pasal  1 ayat (1) 
dan (3) UUD 1945 sesudah amandemen. Negara 
hukum adalah negara yang berlandaskan 
hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. 
Maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan 
alat-alat perlengkapan negara atau penguasa 
haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh 
hukum.

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan 
bahwa negara Indonesia adalah negara yang 
berbentuk kesatuan berbentuk republik. 
Pelaksanaan negara republik dipimpin oleh 
Presiden sebagai kepala negara dan kepala 
pemerintahan.1 Presiden sebagai kepala negara 
melakukan tugas dan kewenangannya atas 
nama negara dan Presiden sebagai kepala 
pemerintahan berwenang dalam menjalankan 
roda pemerintahan dalam negeri.

1 Lihat ketentuan Pasal 4 UUD 1945.
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Kekuasaan Presiden sebagai kepala 
pemerintahan diatur dalam Pasal 4 UUD 1945. 
Presiden dalam menjalankan kewenangan 
diberikan hak khusus yaitu hak prerogatif. 
Sebagaimana maksud dari konsep trias politica, 
kekuasaan negara terbagi dalam 3 (tiga) kelompok 
yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Eksekutif adalah lembaga pelaksana aturan 
hukum, legislatif adalah lembaga pembuat 
aturan hukum dan lembaga yudikatif adalah 
sebagai lembaga yang menghukum pelaku yang 
melanggar aturan hukum. Presiden mempunyai 
kewenangan yang sangat besar dalam 
pelaksanaan kewenangannya, sebagai bukti, 
Presiden merupakan satu-satunya lembaga 
yang tidak diatur secara spesifik dalam sebuah 
undang-undang. Kewenangan Presiden langsung 
bersumber dari UUD 1945. Dalam pelaksanaan 
kewenangannya Presiden dibantu oleh seorang 
wakil Presiden dan beberapa menteri negara 
yang membantu tugas kepresidenan.

Sebagai lembaga penjalan undang-undang 
yang telah disahkan Presiden mempunyai 
kewenangan dalam  menetapkan peraturan 
pemerintah (PP). PP merupakan aplikasi dari 
Presiden daam menjalankan roda pemerintahan, 
seain PP, Presiden juga dapat menetapkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
(Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres).2

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengisian 
kekuasaan Presiden diatur dalam Pasal 8 UUD 
1945. Presiden dapat digantikan dalam masa 
jabatannya bila Presiden berhalangan tetap 
dalam menjalankan kewenangannya dan juga 
dikarenakan di impeachment.3

Berdasarkan latar belakang masalah diatas 
maka permasalahan yang akan dibahas adalah 
sebagai berikut: Apakah mekanisme pelaksanaan 
pengisian jabatan Presiden bila Presiden tidak 
dapat melaksanakan kewenangannya? Dan, 
apakah kedudukan Wakil Presiden dalam 
menggantikan posisi Presiden ketika berhalangan 
sama halnya dengan kewenangan Presiden?

B. Pembahasan
B.1.Tinjauan Umum Lembaga Kepresidenan
B.1.1.Kajian Teori tentang Lembaga 

Kepresidenan
Dalam membahas lembaga kpresidenan, 

ada beberapa teori terkait yang dapat digunakan 
diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Teori Sumber Kekuasaan
Banyak teori yang mencoba menjelaskan 

asal-usul kekuasaan. Menurut teori 
teokrasi, asal atau kekuasaan bersumber 
pada Tuhan. Teori yang berkembang pada 
zaman abad pertengahan.

Sementara hukum alam, kekuasaan 
berasal dari rakyat. Pendapat ini dimulai 
dari aliran monarkomaken.4 Aliran ini 
dipelopori oleh Jhohanes Althusius yang 
mengatakan bahwa kekuasaan berasal 
dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada 
pada rakyat tidak lagi dianggap berasal 
dari Tuhan, melainkan berasal dari alam. 
kemudian kekuasaan tersebut diserahkan 
pada seseorang yang disebut raja/ penguasa 
untuk menyelenggaraan kepentingan 
rakyat.5

Berkaitan dengan kekuasaan yang 
diserahkan dari rakyat kepada penguasa 
tersebut, dalam teori ini terdapat perbedaan 
pendapat. Dimana J.J Rouseau yang 
mengatakan bahwa kekuasaan berasal 
pada rakyat, kemudian melalui perjanjian 
kekuasaan tersebut diserahkan pada raja/
penguasa. Mekanisme penyerahan tersebut 
dimulai dari masing-masing orang kepada 
masyarakat sebagai suatu kesatuan, 
kemudian melalui perjanjian, kekuasaan 
diberikan pada raja/penguasa. Penyerahan 
tersebut dilakukan secara bertingkat.6

Sementara menurut Thommas Hobbes 
yang juga dari teori hukum alam penyerahan 
kekuasaan tersebut dari masing-masing 
orang langsung diserahkan pada raja/
penguasa dengan melalui perjanjian 
masyarakat, tidak seperti Rosseou yang 
menyatakan melalui rakyat dahulu baru 
diserahkan pada raja.7 

b. Teori Kekuasaan Negara
Ada pertanyaan yang dapat dilayangkan 

untuk menjawab permasalahan dalam tulisan 
ini, yaitu mengapa negara membutuhkan 
kekuasaan? Alasannya apa hingga negara 
berhak memperoleh kekuasaan? pertanyaan 
tersebut telah ada pada masa yunani kuno. 
Munculnya, rezim otoriter dinegara-negara 
membuat mereka mencari alasan yang kuat 
untuk dijadikan dasar bagi kekuasaannya.8

Teori kekuasaan negara telah 
diperbincangkan sejak zaman yunani kuno. 
Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa 

2 Kewenangan Presiden membentuk PP diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan Presiden dalam membentuk Perpu diatur 
dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, sementara kewenangan Presiden membentuk Perpres diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang 
Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan.
3 Pengaturan tentang impeachment diatur secara jelas dalam Pasal 7B UUD 1945.
4 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm 150.
5 Ibid, hlm 151.
6 Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Prihal Kontrak Sosial atau Prinip Hukum Politik, Dian Rakyat, 1989, hlm 8.
7 Ibid, hlm 10.
8 Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi,, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 8-9.
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negara memerlukan kekuasaan mutlak. 
Kekuasaan memerlukan warganya untuk 
dididik dengan nilai norma yang rasional.9

Ada juga pemikiran yang memisakan 
antara negara dengan agama/ gereja. Pemikir 
baru tersebut menjelas kekuasaan negara 
secara rasional dan pragmatis. Misalnya, 
Thommas Hobbes yang menekankan 
pentingnya kekuasaan pada negara, karena 
bila warga negaranya, karena kalau tidak 
para warga negara akan saling berkelahi 
dalam memperebutkan kepentingannya 
dalam kekuasaan. teori ini kemudian 
dikembangkan kembali lagi dizaman modern 
melalui teori negara organis.10

Akhirnya Karl Marx yang memiliki 
tafsiran baru tentang negara dan 
kekuasaan. Marx memakai teori dari Heggel, 
tetapi diubahnya dengan menyatakan 
bahwa tujuan sejarah adalah terciptanya 
masyarakat sosialis, bukan masyarakat 
demokratis. Dia menunjukkan bahwa 
perjuangan kelas adalah motor penggerak 
sejarah. Negara, setelah diambil oleh kelas 
buruh memiiki kekuasaan yang besar untuk 
merealisasikan masyarakat sosialis.11

c. Teori Pemisahan Kekuasaan
Teori ini dikembangkan oleh 

Immanuel Kant sebagai doktrin trias 
politica, dikembangkan oleh Monstesque 
dalam bukunya L’esprit des loi. Dasar 
pemikiran doktrin ini adalah sebagaimana 
dikembangkan juga oleh Aristoteles dan 
Jhon Locke. Dengan begitu, ajaran ini bukan 
ajaran baru bagi Montesque.

Terciptanya, masyarakat bebas. 
keinginan seperti ini muncul karena 
Montesque hidup dalam sosial dan politik 
yang tertekan dibawah kekuasaan Raja 
yang absolut. Jalan mencapai masyarakat 
bebas adalah pemisahan kekuasaan antara 
kekuasaan legislatif dan eksekutif. Adanya 
kekuasaan yudisial yang terpisah dari 
badan legislatif. Hal ini dimaksudkan agar 
hakim dapat bertindak secara bebas dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara.12

Sementara CF Strong melihat fenomena 
pembagian kekuasaan dikarenakan adanya 
proses normal dari spesialisasi fungsi. 
Fenomena ini bisa diamati pada semua 
bidang dan tindakan yang disebabkan 

peradaban semakin bergerak maju, 
bertambahnya aktifitas dan karena organ 
pemerintahan menjadi semakin kompleks.13

Strong melihat raja adalah pelaksana 
dan pembuat undang-undang, disamping itu 
juga bertindak sebagai hakim. Namun, dalam 
perkembangannya tidak dapat dihindari 
tumbuhnya tendensi untuk mendelegasikan 
kekuasaan sehingga menghasilkan adanya 
pembagian kekuasaan.14

B.1.2. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden
Ketentuan sebelum perubahan UUD 1945 

dapat dilihat pada Pasal 5 UUD 1945 yang 
menyebutkan bahwa:

(1) Presiden memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

(2) Presiden menetapkan peraturan 
pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.15

Pasal 5 UUD 1945 tersebut menyebutkan 
kewenangan Presiden dalam bidang 
pemerintahan terkait kekuasaan legislatif. 
Sementara pasca perubahan mengungkapkan 
bahwa kewenangan Presiden hanya mengajukan 
rancangan undang-undang dan menetapkan 
peraturan pemerintah.16

Dalam menjalankan kewenangannya 
Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden 
dalam memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut UUD 1945.17 Sebagaimana sistem 
kekuasaan yang dianut oleh Indonesia adalah 
sistem pemerintahan presidensil. Presiden 
bertindak selaku kepala negara dan juga kepala 
pemerintahan. Dikarenakan tugas Presiden 
sebagai kepala negara juga sebagai kepala 
pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan Presiden 
tidak diatur dengan rinci dalam undang-undang, 
yang berbeda dengan lembaga negara lainnya 
yang kewenangannya diatur lebih lanjut dalam 
bentuk undang-undang.

Pertimbangan Presiden dalam menjalankan 
kewenangannya tidak diatur lebih lanjut dalam 
undang-undang adalah dikarenakan tugas 
Presiden sebagai kepala negara bertindak atas 
nama negara dan sebagai simbol atas nama 
rakyat secara langsung sehingga Presiden 
tidak diatur dalam undang-undang, sehingga 
kekuasaan dan kewenangan Presiden luas..

9 Ibid, hlm 17. 
10 Ibid, hlm 7.
11 Ibid, hlm 18.
12 Soehino, Op., Cit, hlm 28.
13 Arief Budiman, Op., Cit., hlm 21.
14 C.F Strong, Modern Political Institution, cet. 5 London: Sidwick and Jakson Limited, Second Impression, 1960, hlm 330.
15 Adalah Pasal sebelum UUD diamandemen.
16 Lihat Pasal  5 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Amandemen.
17 Lihat Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Amandemen.
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Guna menjalankan kewenangan dan 
kekuasaan yang begitu besarnya, Presiden 
membutuhkan Wakil Presiden dalam mengelola 
dan membantu tugas kepresidenan sebagai 
kepala negara maupun kepala pemerintahan. 
Selanjutnya kekuasaan Presiden juga dapat 
membentuk kabinet dengan dasar hak 
prerogatif, yaitu menteri negara.18 Selain itu, 
Presiden juga dibantu oleh sebuah dewan yang 
bertugas memberikan tugas pertimbangan 
pada Presiden, dewan tersebut disebut dengan 
Dewan Pertimbangan Presiden.19 Oleh sebab itu, 
Laica Marzuki menyebutkan bahwa Presiden 
mempunyai kekuasaan yang bersifat dikotomis.20

Tak lazim menempatka kedua fungsi pada 
alat perlengkapan negara yang sama namun 
belu dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan 
kedudukan dikotomis presiden sebagai kepala 
negara dan kepala pemerintahan merupakan 
kesalahan konstitusi.21

Kerawanan muncul manakala penyelenggara 
negara yaitu Presiden atas dasar kewenangannya 
selaku kepala negara namun seyogyanya 
merupakan kewenangan kepala pemerintahan. 
Lebih rawan bila kewenangan kepala negara 
digunakan bila dalam melakukan perbuatan 
hukum publik diluar kewenangannya.

Atas dasar terseut maka kekuasaan 
Presiden dibatasi pada saat pembahasan 
amandemen UUD 1945. Berarti tidak ada lagi 
kekuasaan dikotomi Presiden. Dapat dilihat 
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 dimana 
dipahami Presiden hanya disebut sebagai kepala 
pemerintahan negara.22

Pada dasarnya, hubungan Presiden dan 
Wakil Presiden dimulai sejak dimulai pencalonan 
dalam pelaksanaan pemilu langsung.23 Pasal 6 
menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden 
dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. 
Ketentuan tersebut menunjukkan:

1) Pengisian jabatan Presiden dilakukan 
melalui pemilihan;

2) Pemilihan dilakukan secara tidak 
langsung;

3) Pemilihan dilakukan oleh badan 
perwakilan rakyat.24

Pembagian kewenangan antara Presiden dan 
Wakil Presiden dimulai pada saat pemilihan juga 
dimulai pada saat pelaksanaan kewenangannya. 
Pada umumnya Wakil Presiden dapat 
melaksanakan kewenangan dan kekuasaan 
sebagaimana Presiden. Hal ini dikarenakan 
Presiden dan Wakil Presiden merupakan 
kelembagaan yang satu.

Pada saat Presiden tidak dapat melaksanakan 
kewenangannya sebagai kepala negara juga 
sebagai kepala pemerintahan, maka Presiden 
digantikan oleh Wakil Presiden.25 Dan apabila 
terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden maka 
Presiden dapat mengajukan calon yang dapat 
diusukan pada pada MPR untuk dipilih.26

Apabila kekuasaan Presiden dan Wakil 
Presiden kosong maka yang dapat melaksanakan 
kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam 
UUD 1945 adalah Menteri Luar Negeri, Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara 
bersama-sama.27

B.2.Pengisian Lembaga Kepresidenan Pasca 
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945

B.2.1.Mekanisme Pelaksanaan Pengisian 
Jabatan Presiden Bila Tidak Dapat 
Melaksanakan Kewenangannya

Sistem pemerintahan presidensil 
(Presidential System) merupakan salah satu 
dari tiga sistem pemerintahan yang dikenal di 
dunia, dua  sistem pemerintahan lainnya yaitu 
sistem pemerintahan parlementer (Parlementary 
System) dan sistem pemerintahan campuran 
(mixed system). Sistem presidensil adalah sistem 
pemerintahan yang terpusat pada jabatan 
presiden sebagai kepala pemerintahan (head 
of goverment) sekaligus sebagai kepala negara 
(head of state).  Karena itu, sistem presidensil 
tidak mengenal pembedaan apalagi pemisahan 
antara kedudukan sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan.28

Jimly Asshiddiqie mengemukakan beberapa 
ciri penting sistem pemerintahan presidensil 
yaitu29: 

18 Lihat Pasal 17 UUD 1945.
19 Lihat Pasal 16 UUD 1945. 
20 Dikotomis yaitu kekuasaan berada disatu tangan (by one hand), Laica Marzuki, Berjalan-jalan Di Ranah Hukum, Pikiran Lepas Laica 
Marzuki, buku kesatu, Seretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 35.
21 Loc., Cit.
22 Ibid, hlm 36.
23 Lihat Pasal 6A UUD 1945.
24 Merupakan ketentuan sebelum amandemen UUD 1945, Jimly Asshiddiqie, Gagasan Amandemen dan Pemilihan Presiden Secara 
Langsung, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 39.
25 Lihat ketentuan Pasal 8 UUD 1945, Kejadian pergantian Presiden sebelum kekuasaan jabatannya berakhir telah terjadi sebanyak  
dua kali di Indonesia yaitu pada saat jatuhnya rezim orde baru dengan naiknya BJ Habibie dari Wakil Presiden sebagai Presiden dan 
Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden menjadi Presiden menggantikan KH. Abdurrahman Wahid yang lengser dari jabatannya 
dikarenakan banyak kewenangannya dilakukan secara kontroversial.
26 Lihat Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
27 Lihat Pasal 9 UUD 1945.
28 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm  
59-60.
29 Ibid, hlm 63.
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a) Presiden dan Wakil Presiden tidak 
bertanggungjawab kepada lembaga politik 
tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, 
melainkan langsung bertanggungjawab 
kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden 
hanya dapat diberhentikan dari jabatannya 
karena alasan pelanggaran hukum yang 
biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak 
pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa 
pertanggungjawaban dapat menimbulkan 
masalah hukum yang serius seperti 
misalnya penghianatan pada negara, 
pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi, 
dan sebagainya.

b) Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa 
Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih 
oleh rakyat secara langsung ataupun 
melalui mekanisme perantara tertentu 
yang tidak bersifat perwakilan permanent, 
seorang Perdana Menteri, meskipun juga 
dipilih melalui pemilihan umum, tetapi 
pemilihannya sebagai Perdana Menteri 
bukan karena rakyat secara langsung, 
melainkan karena yang bersangkutan 
terpilih menjadi anggota parlemen yang 
menguasai jumlah kursi mayoritas tertentu.

c) Dalam hubungannya dengan lembaga 
Parlemen, Presiden tidak tunduk kepada 
parlemen, tidak dapat membubarkan 
parlemen, dan sebaliknya parlemen juga 
tidak dapat menjatuhkan Presiden dan 
membubarkan kabinet sebagaimana dalam 
praktek sistem parlementer. 

d) Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya 
pembedaan antara fungsi Kepala Negara dan 
Kepala Pemerintahan. Sedangkan dalam 
system parlementer, pembedaan dan bahkan 
pemisahan kedua jabatan Kepala Negara 
dan Kepala Pemerintahan itu merupakan 
suatu kelaziman dan keniscahyaan.

e) Tanggungjawab pemerintahan berada 
di puncak Presiden dan oleh karena itu 
Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang 
membentuk pemerintahan, menyusun 
kabinet, mengangkat dan memberhentikan 
para Menteri serta pejabat-pejabat publik 
yang pengangkatan dan pemberhentiannya 
dilakukan berdasarkan ‘political 
appointment’. Karena itu, dalam sistem ini, 
bisa dikatakan ‘concentration of governing 
power and responsibility upon the president’. 
Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang 
lebih tinggi, kecuali konstitusi. Karena itu, 
dalam sistem ‘constitusional state’, secara 
politik Presiden dianggap bertanggungjawab 
kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia 
bertanggungjawab kepada konstitusi.

Pasca pemilihan dan pelantikan Presiden 
lazimnya agenda selanjutnya adalah pengisian 
jabatan menteri. Jabatan menteri merupakan 
jabatan yang bersifat strategis dalam birokrasi 
negara, hal ini disebabkan dalam teori 
hukum administrasi negara pembentukan 
struktur organisasi kementerian negara 
mencerminkan bidang/urusan pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh negara dalam 
periode kabinet tertentu.30 Dengan kata lain, 
bidang/urusan pemerintahan dalam masa 
periodisasi kepemimpinan presiden terpilih 
harus dapat dibagi habis dan tercermin dalam 
stuktur kementerian negara. Hal itulah yang 
menyebabkan posisi strategis Menteri selalu 
menjadi incaran dari berbagai pihak.

Secara sederhana, mekanismenya ialah 
pasangan calon presiden dan wapres diusulkan 
oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol 
peserta pemilihan umum (pemilu) sebelum 
pelaksanaan pemilu. Dalam putaran pertama 
(first round), pasangan calon presiden dan 
wapres yang mendapatkan suara lebih dari 50 
persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan 
sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi yang 
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi 
di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan 
wapres.31

Ketetapan (Tap) No II/MPR/1999    juncto 
Tap No II/ MPR/2000 tentang Tata Tertib MPR 
(berkaitan dengan pengisian jabatan Wapres 
dan percepatan SI MPR, pembahasan Tap No 
II/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/
atau Wapres Berhalangan (berkaitan dengan 
permasalahan pengisian jabatan Wapres) 
menyebutkan bahwa pertanggung jawaban 
Presiden dalam SI yang berasal dari proses 
memorandum pertama dan kedua DPR, kalaupun 
ditolak belum tentu bisa memberhentikan 
Presiden. Alasannya, seluruh pertanggung 
jawaban Presiden sebagai penerima amanat 
MPR adalah dalam hal Presiden melaksanakan 
haluan negara.32

Pengisian jabatan Presiden telah terjadi 
dalam sejarah ketatanegaraan Indoenesia yaitu 
Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden 
Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden 
Republik Indonesia setelah terjadinya Kerusuhan 
Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR 
oleh ribuan mahasiswa . Presiden Soeharto 
digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden 
Republik Indonesia Ketiga. Masa jabatan Presiden 
BJ Habibie sampai dengan pemilihan umum 
tahun 1999. Pengangkatan Presiden B.J Habibie 
saat itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUD 
1945 yang menyatakan bahwa “Jika Presiden 
mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan 

30 http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=204965&actmenu=39.
31 http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090421072358AA7lRSp.
32 http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/06/04/0031.html.
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kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti 
oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”.33

Pengisian jabatan negara merupakan 
salah satu unsur penting dalam hukum tata 
negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi 
jabatan, maka fungsi jabatan negara tidak dapat 
dijalankan.34 Oleh karena itu, apabila Presiden 
berhalangan maka saat itu juga Wakil Presiden 
diambil sumpahnya menggantikan jabatan 
Presiden.35

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan 
pada jabatan Presiden. Alasan yang menyatakan 
sidang MPR diperlukan karena Wakil Presiden 
bukan mandataris MPR tidaklah tepat. Hal 
tersebut disebabkan36:
1. Seseorang menjadi mandataris karena 

menjadi Presiden, bukan sebaliknya, karena 
menjadi mandataris menjadi Presiden. Pada 
saat Wakil Presiden diambil sumpahnya 
maka pada saat itu juga menjadi mandataris 
MPR;

2. Ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dimaksudkan 
untuk mengatur keadaan secara khusus. 
Kalau harus ada sidang MPR, tidak ada lagi 
suatu keadaan khusus;

3. mandataris bukan pranata mandiri 
melainkan melekat pada jabatan Presiden.
Pasal 8 UUD 1945 mengatur keadaan 

Presiden yang tidak dapat lagi menjalankan 
jabatan kepresidenan untuk sisa masa 
jabatannya. Sementara dalam Tap. MPR No, 
VII/MPR/1973 mengkategorikan keadaan 
berhalangan tetap tersebut dalam beberapa 
macam yaitu37:

1. mangkat dalam masa jabatan;
2. berhenti dalam masa jabatan;
3. tidak dapat lagi menjalani kewajiban 

dalam masa jabatan.
Berdasarkan Pasal 8 di atas, dipahami 

bahwa jabatan Presiden dapat dialihkan secara 
konstitusional apabila Presiden maupun Wakil 
Presiden mengalami keadaan tertentu yang 
diidentifikasikan sebagai berhalangan tetap. 
Apabila ketiga kategori tersebut memenuhi 
maka jabatan Presiden maupun Wakil Presiden 
yang berhalangan tetap dapat digantikan 
kepada institusi pelaksana tugas sebagaimana 
ditentukan oleh UUD 1945.

B.2.2.Kedudukan Wakil Presiden Dalam 
Mengganti Tugas Presiden Ketika 
Berhalangan Sama Halnya Dengan 
Kewenangan Presiden

Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan 
yang berada satu tingkat lebih rendah daripada 
Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, wakil 
presiden akan mengambil alih jabatan presiden 
bila ia berhalangan sementara atau tetap. Wakil 
Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi 
oleh suatu negara untuk mendampingi sang 
presiden jika presiden menjalankan tugas-
tugas kenegaraan di negara lain atau jika 
presiden menyerahkan jabatan kepresidenan 
baik pengunduran diri atau halangan dalam 
menjalankan tugas seperti misalnya mengalami 
kematian saat menjabat presiden.38

Lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara 
sistem pemerintahan kepresidenan bersifat 
tunggal (single executive), Wakil Presiden dan 
Menteri Negara adalah pembantu Presiden. 
Dengan perkataan lainnya Wakil Presiden 
maupun menteri negara tidak bersifat collegial. 
Salah satu konsekuensi dari praktek yang dapat 
diterima pandangan bahwa yang bertanggung 
jawab pada MPR hanya Presiden.39 Sementara 
Wakil Presiden tidak berkedudukan sebagai 
mandataris MPR.

Bagaimana pertanggung jawaban Wakil 
Presiden? kepada siapa Wakil Presiden 
bertanggung jawab? Wakil Presiden tidak 
bertanggung jawab pada MPR dan juga tidak 
bertanggung jawab pada Presiden karena Wakil 
Presiden dilantik oleh MPR bersama-sama 
dengan Presiden.

Wakil Presiden tidak bertanggung jawab 
pada Presiden adalah wajar, namun tidak 
demikian pada MPR, hal ini dikarenakan40:
1. Wakil Presiden dilantik oleh MPR, sehingga 

wajar bila bertanggung jawab pada MPR;
2. Membebaskan Wakil Presiden dari sistem 

pertanggung jawaban menyalahi prinsip 
pemerintahan negara demokratis. Setiap 
jabatan atau pejabat harus ada pertanggung 
jawabannya dan tempat bertanggung jawab 
(geen macht zonder ver aantwoordelijkheid).

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa 
mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil 
Presiden yaitu ”Presiden dan/atau Wakil 

33 http://ja-jp.facebook.com/topic.php?uid=76121318370&topic=8616.
34 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Jakarta, 2003, hlm 75. 
35 Ibid, hlm 76.
36 Dalam ketentuan perubahan UUD 1945 konsep mandataris telah dihapus. lihat dalam Bagir Manan, Loc., Cit.
37 Ibid, hlm 93.
38 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Kencana, 
Jakarta, 2009, hlm 57.
39 Bagir Manan, Op., Cit., hlm 43.
40 Balinfante, Beginselen Van Nederlands Staatsrecht, Samson, Alphen Ann den Rijn, 1983.
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Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya......” ketentuan tersebut dengan kata 
”dan/atau” menunjukkan bahwa Wakil Presiden 
dapat diberhentikan secara terpisah dengan 
Presiden sendiri.41

Dalam pelaksanaan pengisian jabatan 
Presiden, Wakil Presiden mempunyai 
kewenangan yang sama walaupun berada dalam 
satu lembaga. Apabila Presiden berhalangan, 
maka Presiden dapat menunjuk Wakil Presiden 
menggantikan tugas kepresidenan, sebagai 
contohnya dalam melaksanakan perjanjian 
internasional, Presiden dapat menunjuk Wakil 
Presiden dengan semacam surat kuasa. Oleh 
karena itu segala keputusan yang dibuat dan 
ditetapkan oleh Wakil Presiden kekuatanya sama 
halnya dengan Presiden dan tentunya dengan 
sepengetahuan Presiden sendiri.42

Pengisian lembaga kepresidenan dapat 
dilakukan dengan melalui beberapa cara yaitu43:
1. Pemilihan langsung (popular vote), dimana 

rakyat yang memilih secara langsung calon 
Presiden melalui pemilu;

2. Pemilihan tidak langsung (indirecht popular 
vote).
UUD 1945 telah menetapkan sistem 

ketatanegaraan sendiri. berbagai model 
penyelenggaraan negara yang digunakan, 
sudah semestinya dilakukan dalam rangka 
melaksanakan dengan baik asas yang 
terkandung dalam paham republik, apa lagi kalau 
dalam sistem UUD melekat paham demokrasi, 
konstitusi, negara hukum dan prinsip negara 
kesejahteraan.

C. Penutup
Mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan 

Presiden diatur dengan jelas dalam UUD 1945 
sesudah perubahan. Dimana Pasal 8 UUD 
menyebutkan bahwa jabatan Presiden dapat diisi 
oleh Wakil Presiden bila Presiden berhalangan 
tetap. kategori berhalangan dijelaskan dalam 
Tap. MPR No. VII/MPR/1973. Pelaksanaan 
pergantian jabatan kepresidenan dilakukan 
secara konstitusional. Apabila Presiden dan 
Wakil Presiden berhalangan tetap maka yang 
menjalankan kekuasaan kepresidenan adalah 
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Pertahanan secara bersama-sama, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (3) 
UUD 1945.

Presiden dan Wakil Presiden merupakan 
lembaga satu. sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan dalam 
menjalankan kekuasaan penyelenggaraan 
pemerintahan Presiden dibantu oleh seorang 
Wakil Presiden. Kekuasaan Wakil Presiden dalam 
menjalankan kekuasaan seyogyanya adalah 
sama dengan Presiden sendiri. Apabila Presiden 
dalam keadaan sakit atau berhalangan maka 
Wakil Presiden menjalankan fungsi kepresidenan 
baik sebagai kepala negara maupun sebagai 
kepala pemerintahan. Wakil Presiden juga dapat 
menggantikan posisi Presiden bila Presiden 
jatuh dalam masa jabatannya, dan Wakil 
Presiden menggantikannya sampai habis masa 
jabatannya.
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Abstrak
Friksi hubungan Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang lahir dalam bentuk  samar 
dan semu dengan ketiadaan mekanisme tindak lanjut. Hal tersebut ditengarai dengan lahirnya anomali Putusan 
Pengujian Undang-Undang sebagai improvisasi untuk menyikapi ketiadaan mekanisme pelaksanaan Putusan 
Pengujian Undang-Undang. Sementara itu, pasca putusan Pengujian Undang-Undang norma hidup dalam kertas 
dan sulit mempunyai kekuatan mengikat. Penguatan norma, salah satunya dengan membedakan kekuatan 
mengikat norma antar para pihak dan mengikat umum. Sejalan dengan itu upaya untuk mereduksi friksi di 
antara keduanya dilakukan dengan melengkapi pintu alternatif dalam Pengujian Undang-Undang. Sedangkan, 
integrasi analisa dampak, manfaat dan biaya dalam proses Pembentukan Undang-Undang merupakan pelengkap 
dalam mekanisme tindak lanjut putusan Pengujian Undang-Undang.

Kata kunci: pengujian undang-undang, pembentukan undang-undang, friksi.

Abstract
Relation friction between Judicial Review and Law Making Process is vague and superficial without follow-up 
mechanism. It is characterized by Verdict Judicial Review as improvised to address the lack of implementation 
mechanism of Verdict Judicial Review. Meanwhile, after verdict Judicial Review, norm grows on the paper and it is 
difficult to have binding force. One of the ways to strengthen norm is by distinguish the strength of binding norms 
between parties and public. In line with the efforts to reduce the friction between those two is made by completing 
an alternative access in Judicial Review. Meanwhile, the integration of the analysis of the impact, benefits and costs 
in the process of the Law Making Function is a complement to the follow-up mechanism of Verdict Judicial Review.

Keywords: Judicial Review, law making process, friction.

A. Pendahuluan
Kewenangan pengujian undang-undang 

dan pembentukan undang-undang, mempunyai 
dasar pengaturan yang kuat dalam konstitusi. 
Sejalan dengan itu adanya pengaturan yang kuat 
dalam konstitusi tidak menjamin pelaksanaan 
hubungan antara keduanya berjalan secara 
baik dan lancar. Terkadang pelaksanaan suatu 
fungsi berbenturan dengan fungsi yang lain, hal 
yang sama juga terjadi dalam pola hubungan 
pengujian undang-undang dengan pembentukan 
undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi 
sebagai manifestasi pengujian undang-undang, 
secara tidak langsung mengevaluasi kinerja 
pembentuk undang-undang. Batalnya sebuah 
norma dalam pengujian undang-undang, 
menjadikan hilangnya kekuatan mengikat dari 

norma dalam undang-undang. Namun, secara 
positif undang-undang tersebut masih ada dan 
untuk mencabut dan/ atau merubah undang-
undang yang kehilangan validitasnya tersebut, 
merupakan kewenangan pembentuk undang-
undang.1 Posisi kedua fungsi tersebut menurut 
pendapat Laica Marzuki,2 “tatkala Constitutional 
Court (MK) adalah negative legislator, maka 
parlemen yang membentuk undang-undang 
dinamakan positive legislator”.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, 
Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, telah mengakomodasi 
“tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi” 
sebagai materi muatan yang harus diatur dalam 
undang-undang. Untuk mendalaminya, maka 

1 Lihat Lampiran  UU 12/201 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pencabutan dan Perubahan Peraturan 
Perundang-Undangan. Bahwa untuk mencabut dan merubah peraturan perundang-undangan harus dengan peraturan perundang-
undangan.
2 Laica Marzuki, 2007, Membangun Undang-Undang Yang Ideal, Jurnal Legislasi, Vol 4 No 2 Juni 2007, hlm. 6
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mekanisme tindak lanjut perlu dibedakan 
antara implementasi putusan dan tindak lanjut 
dalam arti pengaturan kembali norma yang 
dibatalkan. Dua sisi tindak lanjut dimaksud, 
dalam konteks hubungan pengujian undang-
undang dengan pembentukan undang-undang 
menjadi hal yang tidak terpisahkan. Tindak 
lanjut dalam arti pengaturan kembali norma, 
memerlukan koordinasi dan komunikasi antar 
lembaga pembentuk undang-undang, sedangkan 
implementasi putusan bergantung kepada 
pelaksana pemerintahan atau lembaga eksekutif 
yang juga merupakan lembaga pembentuk 
undang-undang. 

Kembali kepada respon pembentuk 
undang-undang terhadap Putusan MK, jika 
mekanisme pasif  menjadi mekanisme rutin 
tindak lanjut putusan MK, maka putusan 
MK hanya sebagai macan kertas karena tidak 
mempunyai daya implementasi yang kuat. 
Maksud dari daya implementasi atau tindak 
lanjut putusan MK, adalah kesadaran dari 
pembentuk undang-undang yang merasakan 
implementasi putusan MK menjadi kewajiban 
konstitusional mereka.4 Pengaruhnya terdapat 
dalam penegakan konstitusi, atau bagaimana 
keberlakuan konstitusi yang ditafsirkan oleh 
Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dengan adanya 
satu putusan saja yang tidak terlaksana atau 
masuk kedalam mekanisme pasif yang melewati 
jangka waktu yang pantas, tentu saja akan 
membawa dampak pada kewibawaan lembaga 
yang memutusnya, serta penegakan hukum dan 
konstitusi pada umumnya.

Mekanisme tindak lanjut Putusan MK 
dalam rangka hubungan pengujian undang-
undang dengan pembentukan undang-undang 
merupakan hal yang penting. Ketiadaan 
mekanisme tindak lanjut, menjadikan hubungan 
pengujian undang-undang dengan pembentukan 
undang-undang belum bisa bekerja secara 
koheren, dalam menegakkan Konstitusi. 
Ketergantungan antara tindak lanjut putusan 
MK dengan respon pembentukan undang-
undang, menjadikan ruang untuk lahirnya friksi 
semakin besar. 

Berkaca dari paparan yang diuraikan, 
praktik dalam model atau pola legislasi yang 
berlaku melahirkan adanya masalah dalam 
proses pembentukan undang-undang dan 
pengujian undang-undang. Kondisi tersebut 
menegaskan bahwa hubungan antara dua 
kewenangan dimaksud belum berjalan secara 

koheren. Turunan permasalahan terjadi pasca 
putusan pengujian undang-undang, karena 
ketiadaan mekanisme tindak lanjut. 

B. Pembahasan 
B.1.Anomali Putusan Pengujian Undang-

Undang
Sejalan dengan progresifitas cara berpikir 

hakim konstitusi yang tercermin dalam setiap 
putusannya, menjadikan adanya fenomena 
putusan yang menyimpang. Penyimpangan atas 
putusan pengujian undang-undang merupakan 
anomali praktik terhadap  dari Pasal 57 ayat 
(2a) UU 8/2011,  melahirkan putusan bersyarat, 
dan/atau putusan yang memberikan norma 
pengganti terhadap norma yang dibatalkan. 
Adapun klasifikasi dan jenis putusan anomali 
dapat dijelaskan dengan tabel berikut.

Tabel 1
Jenis dan Kalisifikasi Anomali Putusan 

Pengujian Undang-Undang 5

No. Jenis Putusan Karakter Amar Putusan

1. Konstitusional 
Bersyarat

Berisi amar putusan 
yang menyatakan materi 
muatan, ayat, pasal dan/
atau undang-undang 
secara keseluruhan tetap 
konstitusional dengan 
syarat tertentu. 
Dapat diketahui dengan 
pertanyaan bahwa 
norma yang diuji tetap 
konstitusional atau tidak 
bertentangan dengan UUD 
1945  penggunaan frasa, 
” sepanjang dimaknai 
memuat syarat ”, dan 
”sepanjang dimaknai..... ”

2. Inkonstitusional 
Bersyarat

Berisi amar putusan yang 
membatalkan materi 
muatan, ayat, pasal dan/
atau undang-undang secara 
keseluruhan, dengan syarat 
tertentu.
Dapat diketahui dengan 
pernyataan bahwa norma 
yang diuji bertentangan 
dengan UUD 1945, 
dan digunakannya 
frasa : ”sepanjang tidak 
memenuhi syarat...”, dan 
”sepanjang tidak memenuhi 
syarat..”, ”sepanjang tidak 
memasukkan .... ”, 

3 Mekanisme Pasif, dalam mekanisme ini DPR maupun Pemerintah menunggu reaksi dari pihak lain (kelompok-kelompok dalam 
masyarakat) untuk mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang dimaksud. Jangka waktu tindak lanjut tidak jelas, karena kedua 
lembaga tidak menetapkan jadwal yang spesifik untuk memproses perubahan tersebut. M. Nur Sholikin, et al, 2007, “Pengujian Undang-
Undang dan Proses Legislasi”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta. Hlm. 60
4 Maruarar Siahaan, 2009, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, Jurnal Hukum No 3 Vol 16 Juli 2009, 
hlm. 363
5 Diambil dan diolah dari “Klasifikasi Putusan Anomali”, Nurrahman Aji Utomo,  2013, “Dinamika Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia: Analisis Hubungan antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang, Program Pascasarjana FH 
UGM, Yogyakarta, hlm 80
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3. Konstitusional 
Progresif

Berisi amar putusan yang 
menyatakan norma dalam 
undang-undang tetap 
Konstitusional dengan 
menggunakan syarat dan 
atau langsung merubah 
bunyi pasal sebagai cara 
membaca dari norma 
yang Konstitusional atau 
memberikan penafsiran 
norma terhadap yang diuji.
Dapat diketahui dengan 
menyatakan norma yang 
diuji tetap konstitusional 
atau tidak bertentangan 
dengan UUD 1945 dan 
adanya penafsiran terhadap 
suatu materi muatan, 
pasal, ayat., penggunaan 
frasa, ”menyatakan pasal-
pasal...menjadi”, 
”Sehingga Pasal.....
dimaksud menjadi 
berbunyi”,

4. Inkonstitusional 
Progresif

Berisi amar putusann 
yang menyatakan  norma 
dalam undang-undang 
inkonstitusional dengan 
menggunakan syarat dan 
atau langsung merubah 
bunyi pasal sebagai norma 
pengganti dari norma yang 
Inkonstitusional atau 
memberikan penafsiran 
norma terhadap yang diuji.
Dapat diketahui dengan 
pernyataan norma yang 
diuji bertentangan dengan 
UUD, dengan penggunaan 
frasa,
“Menyatakan kata ........ 
harus dimaknai....”, 
”Menyatakan ....”, ”sehingga 
menjadi:.... ”, ”sehingga ayat 
tersebut harus dibaca....”, 
”Selengkapnya harus 
dibaca...”, ” selengkapnya 
menjadi..”, 

Klasifikasi putusan anomali tersebut, 
membagi putusan kedalam 4 jenis. Pembagian 
terhadap 4 jenis putusan berdasar pada 
penyimpangan yang melahirkan syarat dan/
atau norma pengganti dalam amar putusan. 
Putusan Inkonstitusional dan Konstitusional 
Bersyarat, mempunyai ciri berupa syarat-syarat 
yang menyertai putusan, dapat dilihat dari amar 
putusan yang menyatakan pasal, ayat, dan 
atau bagian dari undang-undang konstitusional 
atau inkonstitusional dengan adanya syarat. 
Redaksional syarat harus dimaknai secara 
utuh untuk mencapai derajat tertentu sebagai 
syarat konstitusional atau inkonstitusional-
nya norma yang diuji. Adanya syarat dalam 

amar putusan, sepintas dapat difahami sebagai 
norma pengganti, karena isinya sama-sama 
merupakan pemaknaan MK terhadap norma 
yang diuji, namun posisi dari syarat bukan 
merupakan norma pengganti, melainkan 
sebagai batasan atau kualifikasi tertentu untuk 
menentukan norma yang diuji konstitusional 
atau inkonstitusional. 

Pergeseran pengujian undang-undang dari 
negative legislature menjadi positive legislature, 
menyebabkan keberadaan anomali putusan 
memberi warna semu atau samar dalam hal 
konstitusional atau inkonstitusional sebuah 
norma. Amar putusan yang mengabulkan 
permohonan pemohon untuk sebagian dan 
menolak permohonan pemohon untuk selain 
dan selebihnya, yang secara keseluruhan tetap 
ditentukan dalam pemaknaan (penafsiran) oleh 
MK. Menurut Maruarar Siahaan,6 secara juridis 
substansi dari putusan MK hanya bersifat 
deklaratif, namun putusan MK dalam perkara 
pengujian undang-undang terhadap undang-
undang dasar memiliki sifat konstitutif, baik 
berupa pembentukan norma hukum baru 
maupun yang meniadakan satu norma hukum 
dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

Karakter anomali putusan dalam perkara 
pengujian undang-undang mengandung dua 
sifat, yakni deklaratif (declaratoir) dan konstitutif 
(constitutief).  Namun apakah akibat dari sifat 
konstitutif, menjadikan MK sebagai positive 
legislator? Mengingat bahwa sifat putusan 
adalah erga omnes, yang tidak hanya mengikat 
para pihak dalam perkara (inter parties), namun 
berlaku mengikat pada khalayak umum, 
selayaknya undang-undang. Sebagai akibat dari 
itu, maka wewenang pembentukan undang-
undang yang dimiliki DPR, DPD dan Pemerintah 
digeser secara insidental dengan adanya anomali 
putusan. Tentu hal ini merupakan anomali yang 
berpengaruh terhadap pola checks and balances 
antar cabang kekuasaan.

B.2. Friksi Pengujian Undang-Undang dengan 
Pembentukan Undang-Undang

Sebagai bentuk evaluasi, pengujian undang-
undang memberi kemungkinan suatu undang-
undang yang dihasilkan pembentuk undang-
undang dapat dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, kewenangan 
tersebut merupakan pembatasan yang luar 
biasa terhadap pembentukan undang-undang.7 
Pembatasan yang dilakukan pengujian undang-
undang terhadap pembentukan undang-undang 
merupakan kewenangan yang luar biasa, dan 
mempunyai dasar konstitusional yang kuat. 
Kondisi ini menjadi semakin menarik untuk 

6 Maruarar Siahaan, Op Cit, hlm. 359
7 Maruarar Siahaan, Ibid,
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dibahas tatkala Putusan MK berpengaruh 
terhadap pembentukan undang-undang. Selain 
itu perlu dibedakan konsep tindak lanjut atau 
respon yang terbagi menjadi implementasi 
putusan dan tindak lanjut dalam arti pengaturan 
kembali norma yang dibatalkan dalam pengujian 
undang-undang. Dua sisi tindak lanjut 
dimaksud, dalam konteks hubungan pengujian 
undang-undang dengan pembentukan undang-
undang menjadi hal yang tidak terpisahkan.

Mekanisme tindak lanjut Putusan MK 
dalam rangka hubungan pengujian undang-
undang dengan pembentukan undang-undang 
merupakan hal yang penting. Pengaruhnya 
terdapat dalam penegakan konstitusi, atau 
bagaimana keberlakuan konstitusi yang 
ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk 
itu dengan adanya satu putusan saja yang tidak 
terlaksana atau masuk kedalam mekanisme pasif 
yang melewati jangka waktu yang pantas, tentu 
saja akan membawa dampak pada kewibawaan 
lembaga yang memutusnya, serta penegakan 
hukum dan konstitusi pada umumnya.8

Ketergantungan antara tindak lanjut 
Putusan MK dengan respon pembentukan 
undang-undang, menjadikan ruang untuk 
lahirnya friksi semakin besar. Semisal, 
dengan sengaja pembentuk undang-undang 
menggantung Putusan MK, maka kewibawaan 
MK menjadi tercoreng. Untuk itu keberadaan 
putusan bersyarat merupakan anomali dari 
pengujian undang-undang dari aturan yang ada 
untuk menyikapi ketergantungan. Sebagaimana 
diketahui, putusan bersyarat lahir untuk 
menyeimbangkan secara proporsional antara 
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, 
sekaligus untuk memenuhi kekosongan hukum 
jika MK membatalkan suatu undang-undang.9 
Dibalik kelebihan putusan bersyarat untuk 
mengisi kekosongan hukum, putusan bersyarat 
menimbulkan makna yang samar dalam membaca 
konstitusional atau inkonstitusionalnya sebuah 
norma yang diuji. Relativitas dalam menilai 
norma yang diputus konstitusional atau 
inkonstitusional berpengaruh terhadap respon 
pembentukan undang-undang, apakah harus 
segera ditindak lanjuti atau bersikap pasif dalam 
menindaklanjuti.

Anomali putusan pengujian undang-
undang, jika difahami dalam konteks hubungan 
pengujian undang-undang dan pembentukan 
undang-undang merupakan improvisasi MK 
dalam menghadapi model pembentukan undang-
undang yang berkarakter formal prosedural. 
Tidak berhenti sampai disitu, sisi positif dari 
putusan bersyarat juga memberikan kepastian 
hukum bagi para pihak yang berperkara secara 

langsung. Adanya pemaknaan dari norma, 
diposisikan untuk mengisi kekosongan hukum 
bagi masyarakat luas. Berimbang dengan adanya 
sisi positif, sisi negatif dari putusan bersyarat 
adalah bergesernya posisi MK dalam pengujian 
undang-undang dari negative legislator menjadi 
pseudo positive legislator (pembentuk undang-
undang yang semu). Mengapa dikatakan semu, 
karena MK sebagai pelaksana pengujian undang-
undang telah melaksanakan fungsi pembentukan 
undang-undang secara tidak langsung dengan 
memberi pemaknaan terhadap norma yang diuji.

Berkait dengan sisi negatif dari adanya 
putusan bersyarat, turut pula diikuti  friksi dalam 
hubungan pengujian undang-undang dengan 
pembentukan undang-undang. Putusan MK yang 
berjenis putusan bersyarat, telah menyamarkan 
putusan MK sebagai sensitizing concept dalam 
proses pembentukan undang-undang. Bila 
difahami dengan baik, Putusan MK konvensional 
(hanya menilai norma bertentangan atau tidak 
dengan UUD 1945) menjadi pedoman dalam 
proses pembentukan undang-undang. Dalam 
istilah lain, menjadi pemandu pembentukan 
undang-undang, yang porsi atau kedudukannya 
setara (egaliter).  

Adanya anomali putusan, seakan memaksa 
pembentuk undang-undang untuk membentuk 
norma yang sama dengan yang dimaknai oleh MK. 
Hal ini diibaratkan putusan MK telah menggiring 
opini dan membuat norma cerminan untuk 
diaplikasikan menjadi undang-undang oleh 
pembentuk undang-undang. Kelemahannya, 
apabila undang-undang yang baru tidak sesuai 
dengan pemaknaan dalam putusan bersyarat, 
maka undang-undang tindak lanjut putusan MK 
dimaksud mempunyai potensi untuk diuji lagi. 
Bayang-bayang anomali putusan dalam kondisi 
dimaksud, merupakan ancaman terhadap 
pembentukan undang-undang, walaupun disisi 
lain hal tersebut merupakan upaya MK untuk 
mengurangi ketergantungan tindak lanjut 
Putusan MK terhadap pembentuk undang-
undang. 

Beriringan dengan adanya sisi kemanfaatan 
dan kepastian hukum dari anomali putusan, 
masih menyisakan adanya resiko untuk dapat diuji 
kembali dengan permohonan yang mempunyai 
legal standing berbeda dari permohonan 
sebelumnya. Semisal dengan adanya norma baru 
dalam anomali putusan, ternyata malah dianggap 
merugikan hak konstitusional seseorang atau 
lembaga negara, mengingat karakter anomali 
putusan mempunyai sifat mengikat diluar para 
pihak (erga omnes). Adanya kekhawatiran ini 
dalam praktik, terbuka lebar untuk terjadi. 
Kondisi lain yang memungkinkan adanya friksi 

8 Ibid,  hlm. 363.
9 Ni’matul Huda dan R Nazriyah,  Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusa Media, Bandung, 2011. hlm. 150
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adalah penafsiran dalam putusan bersyarat 
yang menyamarkan kadar konstitusional atau 
inkonstitusionalnya sebuah norma. Untuk itu 
dalam hubungan antara pengujian undang-
undang dengan pembentukan undang-
undang memerlukan kaidah atau aturan yang 
mengakomodasi mekanisme tindak lanjut dalam 
arti pengaturan kembali ataupun implementasi 
norma, sejurus dengan itu bertujuan untuk 
menjaga keberlakuan dari konstitusi sebagai 
hukum tertinggi.

B.3.Relasi Ideal Pengujian Undang-Undang 
dengan Pembentukan Undang-Undang
Fungsi pengujian undang-undang dan 

pembentukan undang-undang memang berada 
pada jalur yang berbeda, namun memiliki 
kesamaan dalam hal mem-produksi norma 
hukum. Pengujian undang-undang melahirkan 
putusan,10 sementara itu pembentukan undang-
undang melahirkan undang-undang. Guna 
mendudukan hubungan keduanya dalam kondisi 
ideal, maka upaya mereduksi friksi perlu untuk 
dilakukan, namun tidak semata mereduksi 
friksi bisa menghasilkan kondisi ideal dalam 
hubungan pengujian undang-undang dengan 
pembentukan undang-undang. Hubungan yang 
dapat diketahui antara penafsiran dan putusan 
adalah adanya relativitas antara keduanya. 
Untuk itu perlu adanya pembedaan terhadap 
lahirnya putusan yang mengikat para pihak 
an sich dan putusan yang mengikat umum. 
Pembedaan bisa dilakukan dengan membuka 
pintu baru dalam perkara pengujian undang-
undang yang bertujuan untuk menyederhanakan 
pengujian undang-undang, sekaligus memberi 
tempat putusan yang hanya mengikat pada para 
pihak.

Lebih tepatnya, sudah saatnya MK 
membuka wacana untuk menghadirkan 
pintu constitutional complaint (pengaduan 
konstitusional) maupun constitutional question 
(pertanyaan konstitusional) untuk memberikan 
putusan yang mengikat para pihak (inter 
parties) sebagai bagian dari kewenangannya 
mengakomodasi hak-hak konstitusional. 
Mekanisme constitutional complaint dapat 
difahami sebagai mekanisme pengajuan perkara 
kepada Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran 
hak konstitusional yang tidak ada instrumen 
hukum atasnya untuk memperkarakan atau 
tidak tersedia lagi atasnya jalur hukum.11 

Sedangkan, pengertian constitutional question 
merujuk pada suatu mekanisme pengujian 
konstitusionalitas undang-undang di mana 
seorang hakim (dari regular courts) yang sedang 
mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu 
akan konstitusionalitas undang-undang yang 
berlaku untuk perkara itu, maka ia mengajukan 
“pertanyaan konstitusional” ke Mahkamah 
Konstitusi (mengenai konstitusional-tidaknya 
undang-undang itu).12 

Relevansi anomali putusan terhadap pintu 
constitutional question maupun constitutional 
complaint berada pada pelaksanaan putusan, 
mengingat relatifitas kadar norma didalam 
anomali putusan, maka menjadikan anomali 
putusan lebih dihormati dan dikuatkan berkat 
mekanisme tersebut. Alur penerapan dari 
pengaduan dan pertanyaan konstitusional 
terhadap anomali putusan, dimulai ketika norma 
didalam anomali putusan tidak diperhatikan 
atau ditafsirkan berbeda oleh pelaksana 
undang-undang, maka pihak yang dirugikan 
bisa mengajukan pengaduan konstitusional 
kepada MK. Adapun penerapan pertanyaan 
konstitusional dilakukan oleh pelaksana 
undang-undang atau hakim peradilan umum, 
apabila ada keraguan terhadap norma di dalam 
anomali putusan.

Berkaca pada praktik di negara lain, 
hubungan antara pengujian dengan 
pembentukan undang-undang berhadapan 
dengan kadar implementasi, dapat melihat 
praktik yang terjadi di Austria, bahwa setelah 
dibatalkannya norma dalam undang-undang 
terdapat penundaan akibat hukum untuk 
menunggu respon dari legislatif untuk mengisi 
kekosongan hukum yang akan terjadi.13 Adanya 
penundaan akibat hukum memberi jeda 
waktu agar mekanisme untuk mengakomodasi 
akibat hukum dapat direvisi oleh legislatif. 
Perbedaan lain yang mendasari mekanisme 
tersebut keaktifan dari Mahkamah Konstitusi 
Austria dalam menguji undang-undang, yang 
dapat melakukan pengujian secara ex-officio14 
yang berarti tanpa adanya permohonan dari 
perorangan ataupun lembaga lain. Adapun 
mekanisme constitutional complaint yang 
berlaku di Austria adalah permohonan pengujian 
undang-undang oleh perorangan dengan alasan 
yang sama dapat juga untuk mengajukan 
gugatan terhadap kewenangan pemerintah yang 
dianggap mencederai hak-hak fundamental.15

10 Kewenangan pembuatan hukum yang dimiliki pengadilan yang disebut sebagai judicial legislation. Lihat  Jimly Asshidiqie, 2006, 
Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta. Hlm. 8.
11 Moh Mahfud MD, 2009, “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 287
12 I Gede Palguna, 2012, Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di 
Indonesia, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17,  Januari 2012, hlm. 2
13 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2012, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 21.  Menurut 
Pasal 139 ayat (5) Konstitusi Austria, penundaan akibat hukum dapat diperpanjang hingga 18 bulan.
14 Ibid, hlm. 19
15 Ibid, hlm. 33
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Praktik berbeda terjadi di Jerman, dalam 
hal implementasi putusan pengujian undang-
undang mempunyai daya implementatif yang 
kuat. Hal dimaksud terjadi karena pengujian 
norma konkret lahir dari referral (penyerahan) 
dari proses litigasi peradilan umum, sehingga 
putusan pengujian dikembalikan ke peradilan 
umum untuk menjadi pertimbangan hakim 
(peradilan umum) untuk memutus perkara. 
Mekanisme referral inilah yang menjadikan 
putusan MK mempunyai kadar implementatif 
yang tinggi. Selain itu menurut Jimly Asshiddiqie 
dan Ahmad Syahrizal, putusan MK Jerman 
selalu mengandung perintah-perintah agar 
organ lain melaksanakan putusan MK.16 Adapun 
mekanisme constitutional complaint di Jerman 
menjadi upaya hukum  luar biasa, untuk menguji 
putusan final Mahkamah Agung Jerman.17

Pada sisi yang lain, reduksi friksi pada sisi 
kelembagaan dilakukan dengan mendudukan 
peran DPD yang setara dalam pembentukan 
undang-undang, menjadikan sumber 
pembentukan undang-undang lahir dari 
representasi perwakilan rakyat (DPR), perwakilan 
daerah (DPD) dan pelaksana pemerintahan 
(Presiden).  Selain itu, diperlukan transparansi 
dalam setiap tahapan sebagai upaya membongkar 
pembentukan undang-undang yang terkesan 
elitis, politis dan tertutup. Mengimbangi upaya 
reduksi friksi pada sisi kelembagaan, maka sisi 
pengaturan perlu untuk ditelaah lebih lanjut. 
Kelemahan dari pengaturan yang ada mendapat 
kritik terkait ketiadaan mekanisme monitoring 
dan evaluasi dalam proses. 

Mencermati komparasi Konsep 
Regulatorly Impact Assesment (RIA) dengan 
model pembentukan undang-undang dalam 
UU 12/2011, menunjukan bahwa model 
pembentukan undang-undang dalam UU 
12/2011, tidak mengakomodasi pengungkapan 
dan analisa pilihan pengaturan yang disertai 
dengan manfaat dan biaya, serta mekanisme 
monitoring untuk mengevaluasi undang-
undang.18 Kritik yang dilontarkan oleh 
Suzka dalam model pembentukan undang-
undang, membuka pemahaman bahwa model 
pembentukan undang-undang kekinian belum 
menyentuh kepada analisis dampak. 

Dampak konstitusional yang ditimbulkan 
tidak pernah terbayangkan oleh pembentuk 
undang-undang dan mendorong pengujian 
undang-undang semakin banyak. Dampak 
konstitusional dalam benak pembentuk undang-
undang yang seringkali tidak menyentuh 
jangkauan kesadaran masyarakat. Pengaruhnya 
tidak sekedar mendorong pengujian undang-

undang, namun menjadi pemicu tumbuhnya 
kesadaran konstitusional. Pertumbuhan 
kesadaran dapat dilihat dengan pemetaan 
realitas menuju kesadaran konstitusional, 
yang salah satunya dimanifestasi dalam proses 
pengujian undang-undang. Sejurus dengan 
itu, penjagaan terhadap kesadaran dimaksud, 
adalah meneruskan hasil pengujian undang-
undang dengan model mutakhir terhubung 
dengan sistem peradilan dan/atau pembentuk 
undang-undang.   

Berdasar reduksi friksi yang bertujuan 
untuk mencari hubungan ideal antara pengujian 
undang-undang dengan pembentukan undang-
undang, dapat dipahami bahwa kebutuhan 
aturan yang mengatur mekanisme tindak 
lanjut putusan pengujian undang-undang 
untuk memberikan panduan merupakan hal 
yang sangat penting. Tidak berhenti sampai 
adanya pengaturan mekanisme tindak lanjut, 
diperlukan pembenahan terhadap model 
pembentukan undang-undang, yang bertujuan 
untuk memurnikan kembali model pembentukan 
undang-undang setelah adanya friksi dengan 
pengujian undang-undang. Pembenahan 
terhadap pengujian undang-undang adalah 
dengan membatasi kewenangan MK hanya pada 
negative legislator. Sementara itu, dengan adanya 
anomali putusan perlu untuk membuka wacana 
dalam hal  constitutional complaint maupun 
constitutional question untuk menjernihkan 
kekuatan mengikat putusan pengujian undang-
undang. 

C. Penutup 
Ketiadaan mekanisme tindak lanjut putusan 

yang membatalkan norma dalam sebuah 
undang-undang, menyebabkan lahirnya anomali 
putusan. Friksi hubungan pengujian undang-
undang dengan pembentukan undang-undang 
lahir dalam bentuk  samar dan semu dengan 
ketiadaan mekanisme tindak lanjut. 

Reduksi friksi berada pada pembenahan 
kembali fungsi pengujian undang-undang 
sebagai negative legislatore yang dilengkapi 
pintu constitutional complaint dan constitutional 
question. Sementara itu, praktik fungsi 
pembentukan undang-undang memerlukan 
adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang 
mencakup analisa dampak, biaya dan manfaat 
dari undang-undang, serta mekanisme yang 
terintegrasi dengan pelaksanaan putusan MK. 

Keberadaan anomali putusan MK, hingga 
ketiadaan mekanisme pelaksanaan putusan MK 
merupakan chaos yang menjadi pemicu lahirnya 
sebuah sistem. Meminjam istilah dari Maruar 

16 Ibid, hlm. 74
17 Ibid, hlm. 66
18 Suska, 2012, Prinsip Regulatory Impact Assesment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sesuai UU No. 12 
Tahun 2011, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, Jakarta.
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Siahaan,19 bahwa rekonsiliasi atas antagonisme 
pasti akan terjadi dan berkembang secara dinamis 
ke satu arah konsep konstitusionalisme dan 
negara hukum (rule of law) Indonesia, merupakan 
refleksi terhadap proses dan dinamika dalam 
praktik ketatanegaraan Indonesia.
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Abstrak 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) 
sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut ‘diterjemahkan’ ke dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 ke dalam 
berbagai Undang-Undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya 
yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 itu 
sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai ‘bintang petunjuk’ dalam melahirkan 
berbagai Undang-Undang di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci: konstitusional, sumber daya alam, pengelolaan.

Abstract
Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the fundamental principle of natural 
resources management has been “translated” into various laws and regulations. Its “translation” process 
to various Laws is influenced by several norms and interests of the drafters which unfortunately may 
be contrast to the proper meaning of the Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 
itself. Thus, the 1945 Constitution is needed to be a guideline to make Laws on natural resources 
management.

Keywords : constitutional, natural resources, management.

A. Pendahuluan  

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 
merupakan sendi utama yang menjadi landasan 
konstitusional bagi perekonomian negara dan 
penguasaan oleh negara terhadap sumber daya 
alam (bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya) untuk dipergunakan 
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 
Ketika orang membicarakan Pasal 33 UUD 1945, 
maka yang terbersit dari isi Pasal 33 dimaksud 
adalah perihal perekonomian, sumber daya 
alam, dan kesejahteraan sosial. 

Rumusan Pasal 33 UUD 1945 ini bukan 
sekedar memberikan petunjuk tentang susunan 
perekonomian dan wewenang negara mengatur 
kegiatan perekonomian dan sumber daya alam 
yang terkandung di dalamnya, melainkan 

mencerminkan cita-cita dan suatu keyakinan 
yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara 
konsisten oleh para pimpinan bangsa.1 Para 
pemimpin bangsa Indonesia yang menyusun 
UUD 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-
cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat 
mencapai kemakmuran yang merata, yaitu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Oleh karena itu dibentuklah dalam UUD 1945, 
Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan 
judul “Kesejahteraan Sosial“.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, 
bahwa: 

“...Perekonomian di susun sebagai 
usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan...”. Usaha bersama adalah 
suatu mutualism dan asas kekeluargan 
adalah brotherhood. Dalam konteks 

1 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju,  1995), hlm.45.
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moralitas dan tuntunan agama, mutualism 
adalah ber-jemaah dan brotherhood adalah 
ber-ukhuwah.2  Itulah sebabnya, maka 
sesuai paham kolektivisme  yang berdasar 
mutualism dan brotherhood ini, kepentingan 
masyarakat (societal-interest) ditempatkan 
sebagai utama. Mengingat makna demokrasi 
ekonomi adalah pengutamaan “kemakmuran 
masyarakat bukan kemakmuran orang-
seorang”, maka kemakmuran masyarakat 
dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam 
posisi “sentral-substansial”, dan tidak boleh 
direduksi menjadi posisi “marginal-residual”. 
Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral-

substansial dan kemakmuran  rakyat yang 
diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 
33 UUD 1945, bahwa:

“…Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara…”. 
Kalau tidak demikian (sesuai naskah asli 
Penjelasan UUD 1945), maka tampuk 
produksi jatuh ke tangan orang-seorang 
yang berkuasa, dan rakyat yang banyak 
ditindasinya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa 
hanya perusahaan yang tidak menguasai 
hajat hidup orang banyak boleh ada di 
tangan orang-seorang...”. 
Berkaitan dengan sumber daya alam, maka 

disusunlah ayat (3) Pasal 33 UUD 1945, bahwa:
“... Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat...”. Sesuai naskah asli 
Penjelasan UUD 1945 bahwa bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung dalam 
bumi adalah pokok pokok kemakmuran 
rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. (Penjelasan ini 
tidak diketemukan lagi dalam UUD 1945 
hasil Amandemen tahun 2002 karena telah 
dihapuskan).

Menempatkan Pasal 33 di dalam konstitusi, 
telah membawa konsekuensi tertentu di dalam 
tugas negara dalam hubungannya dengan 
masyarakat. Dalam konteks teori,3 konstitusi 
Indonesia terutama pada Pasal 33 UUD 1945 
mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan 
negara kesejahteraan (welfare state). Dalam 
Pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwa 
adanya kewajiban penyelenggara negara 
untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. 
Untuk itu negara diberikan sebuah wewenang 
untuk mengatur dan mengurus sumber daya 
alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia 
dalam rangka memajukan kemakmuran 
masyarakat tersebut.

Di dalam Pasal 33 UUD 1945, terdapat kata 
kunci yang perlu dijabarkan lebih lanjut, yakni 
konsep  “penguasaan negara”, “cabang-cabang 
produksi yang penting dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak, serta bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
(sumber daya alam)”, dan “untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

Prinsip “untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat” merupakan tujuan yang 
ingin dicapai oleh pengelolaan sumber daya alam 
melalui instrumen “hak menguasai negara”. Jika 
dikaitkan dengan instrumen hak menguasai 
negara, menurut Bagir Manan, 4  “hak menguasai 
negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan yaitu 
demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Negara harus memberikan hak terdahulu kepada 
rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad 
baik memanfaatkan tanah”. Dengan demikian, 
prinsip ini menghendaki substansi pengaturan 
kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya 
alam, termasuk kebijakan pertanahan dan 
pemanfaatan sumber daya alam harus berpihak 
kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan.

Sebagai suatu norma kewenangan 
(bevoegdheidsnorm), Pasal 33 ayat (3) tersebut 
telah mengatribusikan kewenangan kepada 

2 Sri,Edi Swasono, Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Bappenas,  2008), hlm.3.
3 Secara teoritik dan kesejarahan terdapat tiga konsep utama terkait dengan tugas negara. Pertama, dikenal dengan political state yang 
berlangsung pada kurun waktu abad ke IV sampai dengan XV dalam masa ini kekuasaan sepenuhnya terpusat pada raja yang dijalankan 
oleh abdi-abdinya dan pada masa ini belum mengenal adanya pembagian kekuasaan. Raja di dalam posisinya sebagai representasi 
Tuhan dimuka bumi memiliki kekuasaan absolut, dan rakyat selalu diposisikan sebagai abdi yang harus menuruti kehendak raja. 
Kedua, konsep negara legal state (Negara Hukum Statis) kekuasaan despotik raja mendapatkan perlawanan dari masyarakat, yang 
menginginkan kebebasan dari kesewenangan-wenangan absolut raja. Gagasan untuk membebaskan diri dari kekuasaan despotik raja ini 
mendapat legitimasi konseptual/teoritik dengan berlandaskan pada premis bahwa sesungguhnya kekuasan raja/penguasa memerintah 
bukan atas dasar kekuasaan yang suci berasal dari Tuhan, namun justru berasal dari rakyat yang dituangkan di dalam suatu perjanjian 
sosial antara masyarakat dan negara. Untuk mencegah agar tidak terjadi absolutisme dari penguasa, maka kekuasaan tersebut harus 
dipisahkan ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikenal dengan trias politica. Kemudian, hak-hak individual merupakan suatu 
hak yang harus dihormati oleh negara, sehingga negara memiliki batasan di dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang pada 
akhirnya berimplikasi kepada peran negara yang hanya diposisikan sebagai penjaga malam yang hanya bertindak jika ada gangguan 
terhadap keamanan. Ketiga, ialah konsep negara Welfare State (negara kesejahteraan), yang merupakan antitesis dari negara malam. 
Kelemahan utama di dalam konsep negara malam terletak pada kesenjangan sosial yang melanda negara-negara Eropa Barat. Hal 
ini disebabkan oleh keterbatasan negara untuk mengatur dalam hal pendistribusian kekayaan, mengingat semangat yang menggejala 
pada masa konsep negara hukum statis ialah kapitalisme dan individualisme dengan jargonnya yang terkemuka /aissez faire. Negara 
kesejahteraan, mendorong agar negara tidak hanya berperan sebagai pengatur (reguleren) namun juga untuk mengurus kesejahteraan 
umum (bestuurzorg). Perluasan tugas negara tersebut ditujukan untuk menciptakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi warga negara 
seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan ketenagakerjaan. S.F Marbun dan Mob. Mahfud M.D, Pokok-Pokok Hukum Administrasi 
Negara, Liberty, (Yogyakarta, 1997), hlm.41-46.
4 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, cetakan III, (Yogyakarta: PSH FH UII Press,2004), hlm. 233.
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subyek hukum ‘Negara’ untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap sumber daya alam 
(bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya). Sebagai konsekuensinya asas 
ini, pemerintah diberi wewenang berdasarkan 
Undang-Undang untuk mengatur, mengelola, 
menata dan mengendalikan pemanfatan, 
penggunaan dan peruntukan sumber daya alam. 
Kewenangan pemerintah itu sejalan dengan 
prinsip “Negara Pengurus” di mana pemerintah 
selaku personifikasi negara berkewajiban untuk 
membangun kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan 
konstitusional pengelolaan sumber daya alam 
tersebut ‘diterjemahkan’ ke dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ 
Pasal 33 UUD 1945 ke dalam berbagai Undang-
Undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan 
kepentingan dari para penyusunnya yang dapat 
saja bertentangan dengan maksud sebenarnya 
dari Pasal 33 UUD 1945 itu sendiri. Oleh karena 
itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai ‘bintang 
petunjuk’ dalam melahirkan berbagai Undang -Undang 
di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai 
salah satu hasil dari reformasi hukum pasca 
Orde Baru yang salah satu kewenangannya 
adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 
1945 merupakan sebuah mekanisme penting 
untuk menjaga agar semua undang-undang 
yang dilahirkan oleh pemerintah bersama-
sama dengan DPR tidak melenceng dari norma 
konstitusi, termasuk dalam hal ini berkaitan 
dengan pengelolan sumber daya alam. Sejak 
berdirinya dan sampai hari ini,  Mahkamah 
Konstitusi telah banyak menguji Undang-
Undang di bidang pengelolaan sumber daya 
alam terhadap Pasal 33 UUD 1945 antara lain 
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 
22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU 
No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 
27/2003 tentang Panas Bumi, UU No. 7/2004 
tentang Sumberdaya Air, UU No. 18/2004 
tentang Perkebunan, UU No. 19/2004 tentang 
Perubahan UU Kehutanan, UU No. 25/2007 
tentang Penanaman Modal, UU No. 27/2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau 
Kecil, UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 
30/2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 
32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, atau UU No. 41/2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. Dalam melakukan pengujian 
Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi 
dalam petimbangan hukumnya juga  memberi 
penjelasan atau menafsirkan bagaimana 
sebenarnya makna dari Pasal 33 UUD 1945. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 
tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisis 
mengenai:

1. bagaimana pemahaman makna terhadap 
konsep Pasal 33 UUD 1945, khususnya 
berkaitan dengan makna penguasaan 
negara atas sumber daya alam. 

2. menganalisis berbagai putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang 
di bidang pengelolaan sumber daya alam 
dalam rangka untuk mendalami makna dan 
perkembangan makna Pasal 33 UUD 1945. 
Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang 
dianalisis dalam tulisan ini adalah putusan 
Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU No. 
20/2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 
22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU 
No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU No. 
7/2004 tentang Sumber Daya Air.

B. Pembahasan
B.1.Makna Penguasaan oleh Negara dalam 

Konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 33 UUD 1945 memiliki keterkaitan 

yang sangat erat dengan Pembukaan UUD 
1945 terutama pada paragraf/alinea keempat 
yang berisikan tujuan dari berdirinya bangsa 
Indonesia, sebagaimana berbunyi: 

“kemudian daripada itu untuk membentuk 
suatu Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial….”

Pada tujuan bangsa Indonesia pada petikan 
di atas menunjukkan adanya dimensi ekonomi di 
dalam UUD 1945. Hal ini dapat diwakili dengan 
adanya pernyataan mengenai kesejahteraan 
umum dan keadilan sosial dalam Pembukaan 
UUD 1945 tersebut di atas.  Keadilan sosial dan 
kesejahteraan umum sebagai sebuah tujuan 
pencapaian dari suatu bangsa, selalu lekat 
dengan gagasan sosialisme yang menitikberatkan 
pada perlunya meletakan kepentingan kolektif 
diatas kepentingan individual. 

Secara operasional, kepentingan kolektif ini 
direpresentasikan oleh negara. Pandangan ini 
kemudian menjadi cita negara bangsa Indonesia, 
sebagaimana termuat di dalam Pasal 33 UUD 
1945.  Muhammad Hatta sebagai salah seorang 
pendiri bangsa (the founding fathers) bangsa 
Indonesia, yang sekaligus sebagai arsitek Pasal 
33 menyatakan bahwa kemunculan Pasal 33 
dilatarbelakangi oleh semangat kolektifitas yang 
didasarkan pada semangat tolong-menolong.5 
Dalam Sidang BPUPKI pembahasan mengenai 
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perekonomian Indonesia diterima pada tanggal 
16 Juli 1945. Dalam Sidang BPUPKI dijelaskan 
bahwa:

“Perekonomian Indonesia Merdeka 
akan berdasar kepada cita-cita tolong-
menolong dan usaha bersama yang 
akan diselenggarakan berangsur-angsur 
dengan mengembangkan koperasi. Pada 
dasarnya, perusahaan yang besar-besar 
yang menguasai hidup orang banyak 
tempat beribu-ribu orang menggantungkan 
nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah 
di bawah pemerintah. Adalah bertentangan 
dengan keadilan sosial, apabila buruk 
baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-
ribu orang yang bekerja di dalamnya 
diputuskan oleh beberapa orang partikulir 
saja, yang berpedoman dengan keuntungan 
semata-mata.
Pemerintah harus menjadi pengawas 
dan pengatur, dengan diawasi dan juga 
disertai dengan kapital oleh Pemerintah 
adalah bangunan yang sebaik-baiknya 
bagi perusahaan besar-besar. Semakin 
besar perusahaan dan semakin banyak 
jumlah orang yang menggantungkan dasar 
hidupnya kesana, semakin besar mestinya 
pesertaan Pemerintah. 
Perusahaan besar-besar itu menyerupai 
bangunan korporasi publik. Itu tidak 
berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat 
birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah 
dua hal yang berbeda.” 6

Berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial, 
dalam Sidang BPUPKI diusulkan oleh Mohammad 
Hatta, sebagai berikut:

1)  orang Indonesia hidup dalam tolong-
menolong,

2)  tiap-tiap orang Indonesia berhak 
mendapat pekerjaan dan mendapat 
penghidupan yang layak bagi manusia. 
Pemerintah menanggung dasar hidup 
minimum bagi seseorang,

3)  perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama, menurut dasar kolektif,

4)  cabang produksi yang menguasai hidup 
orang banyak, dikuasai oleh pemerintah,

5)  tanah adalah kepunyaan masyarakat, 
orang-seorang berhak memakai tanah 
sebanyak yang perlu baginya sekeluarga,

6)  harta milik orang-seorang tidak boleh 
menjadi alat penindas orang lain,

7)  fakir dan miskin dipelihara oleh 
Pemerintah.7

Mengenai usulan Mohammad Hatta 
tersebut tidak terdapat penjelasan bagaimana 
pembahasannya, baik dalam sidang BPUPKI 
maupun dalam sidang PPKI. Namun demikian, 
bahwa usulan sebagaimana dimaksud ternyata 
ditetapkan sebagai Rancangan UUD 1945, 
dengan judul dan rumusannya sebagai berikut: 8

Bab XIV
Kesejahteraan Sosial

Pasal 33
(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.

(2)  Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara.

(3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara negara.

Mengenai Bab Kesejahteraan Sosial yang 
terdiri dari Pasal 33 dan 34 sebagaimana 
dimaksud dalam Rancangan UUD yang kemudian 
ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 
1945, itu merupakan salah satu bab di dalam 
UUD 1945, dengan tidak ada perubahan sedikit 
pun dari Rancangan UUD. Oleh karena itu Pasal 
33 UUD 1945 yang menjadi dasar perekonomian 
Indonesia, berikut Penjelasannya sebagaimana 
tercantum dalam konstitusi berbunyi, sebagai 
berikut: 9

Pasal 33
(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.

(2)  Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara.

(3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai 

5 Moh.Hatta, Beberapa Pasal Ekonomi : Djalan Keekonomian & Koperasi, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian 
P.P & K,1954), hlm.265.
6 RM.A.B. Kusuma, Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik, (Jakarta: Fakultas Hukum UI,2009), 
hlm. 436.
7 ibid, hlm. 436.
8 Bunyi Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pasal 33 dan 34 dalam Rancangan Undang Undang Dasar. ibid, hlm. 
476.
9 Bunyi Pasal 33 Undang Undang Dasar `1945 sebagaimana dalam Naskah teks asli sebelum amandemen UUD 1945, berisi 3 (tiga) 
ayat.
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oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 
1945 berbunyi: 10

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi 
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, 
untuk semua di bawah pimpinan atau 
penilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang 
diutamakan, bukan kemakmuran orang-
seorang. Sebab itu perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. Bangun perusahaan yang 
sesuai dengan itu ialah koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi 
ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. 
Sebab itu cabang-cabang produksi yang 
penting bagi Negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh 
Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh 
ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan 
rakyat yang banyak ditindasinya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai 
hajat hidup orang banyak boleh ada di 
tangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung dalam bumi adalah pokok-
pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, 

ayat (1) menyatakan: “Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan”. Ketentuan tersebut mempunyai 
makna bahwa perekonomian disusun artinya 
tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas 
(diatur oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan 
adalah “usaha bersama” (berdasar suatu 
mutualisme yang menunjukkan perbedaannya 
dari usaha swasta yang didorong oleh self-
interest).

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat 
(2) menyatakan: “Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi Negara dan yang mengusai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. 
Ketentuan UUD 1945 yang memberikan 
kewenangan kepada negara untuk menguasai 
cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan 
semata dari negara11, tetapi mempunyai maksud 
agar negara dapat memenuhi kewajibannya 
sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan 
UUD 1945, “.… melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum 
…” dan juga “mewujudkan suatu keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Misi yang 
terkandung dalam penguasaan negara tersebut 
dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan 
penguasaan terhadap cabang produksi yang 
dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang 
menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) 
ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang 
merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi 
orang banyak. Hubungan antara penguasaan 
negara atas cabang produksi yang penting 
bagi negara dan hajat hidup orang banyak, 
serta misi yang terkandung dalam penguasaan 
negara merupakan keutuhan paradigma yang 
dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat dikatakan 
sebagai cita hukum (rechtsidee) dari UUD 1945. 
Dengan demikian jelas bahwa UUD 1945 telah 
menentukan pilihannya.

Berdasarkan interpretasi historis, seperti 
tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, makna 
ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 adalah 
perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, 
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu “...
cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak harus 
dikuasai oleh negara...”. Kalau tidak, tampuk 
produksi jatuh ketangan orang-seorang yang 
berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. 
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat 
hidup orang banyak boleh di tangan orang-
seorang.

Apa yang dimaksud “penting bagi negara...” 
adalah cabang-cabang produksi strategis, 
sedangkan “dikuasai” diinterpretasi bahwa 
“dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri 
menjadi pengusaha, usahawan atau ordenemer. 
“Dikuasai” mengandung arti bahwa kekuasaan 
negara terdapat pada membuat peraturan guna 
melancarkan perekonomian, peraturan yang 
melarang penghisapan orang yang lemah oleh 
orang yang bermodal. 12

Selanjutnya, mengenai Pasal 33 UUD 
1945, ayat (3) menyatakan: “...Bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat...”. Ketentuan ini menegaskan bahwa 
posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini 
demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, 
yaitu bahwa: “...kepentingan masyarakat lebih 
utama dari kepentingan orang-seorang...”. 
Artinya mengutamakan kebersamaan 
(mutualisme), bukan berdasar individualisme. 
Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak 

10 Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dicabut oleh Amandemen UUD 1945 tahun 2002, sehingga ketiadaan Penjelasan 
Pasal 33 tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap interpretasi tentang makna Pasal 33.
11 Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 001-021-011/PUU.I/2003 atas Pengujian UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, 
hlm.330.
12 RM.AB. Kusuma, op. cit., hlm. 118.
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mengabaikan hak-hak individu secara semena-
mena sebagaimana dikemukakan Mohammmad 
Hatta dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 
1945 tentang perlunya melindungi hak-hak 
warganegara orang-seorang.13

Muhammad Hatta merupakan orang yang 
paling besar pengaruhnya terhadap subtansi 
ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Mohammad Hatta 
merumuskan pengertian dikuasai oleh negara di 
dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai dikuasai oleh 
negara yang tidak berarti bahwa negara sendiri 
menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. 
Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan 
negara terdapat pada membuat peraturan guna 
kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang 
melarang pula penghisapan orang yang lemah 
oleh orang yang bermodal.14 Senafas dengan itu, 
Panitia keuangan dan perekonomian bentukan 
BPUPKI yang diketuai oleh Mohammad Hatta 
merumuskan pengertian dikuasai oleh negara 
sebagai berikut: 

1) Pemerintah harus menjadi pengawas 
dan pengatur dengan berpedoman 
keselamatan rakyat;

2)  Semakin besarnya perusahaan dan 
semakin banyaknya jumlah orang 
yang menggantungkan dasar hidupnya 
karena semakin besar mestinya 
persertaan pemerintah; 

3)  Tanah haruslah di bawah kekuasaan 
negara; 

4)  Perusahaan tambang yang besar 
dijalankan sebagai usaha negara.

Lebih lanjut, Muhammad Hatta 
mengemukakan: 

“... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 
33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-
besar sedapat-dapatnya dilaksanakan 
oleh Pemerintah dengan bantuan kapital 
pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak 
berhasil, perlu juga diberi kesempatan 

kepada pengusaha asing menanam modalnya 
di Indonesia dengan syarat yang ditentukan 
Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan 
kapital nasional tidak mencukupi, kita 
pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk 
melancarkan produksi. Apabila bangsa asing 
tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, 
maka diberi kesempatan kepada mereka 
untuk menanam modalnya di Tanah Air kita 
dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh 
Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat 
yang ditentukan itu terutama menjamin 
kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan 
kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. 
Bahwa dalam pembangunan negara dan 
masyarakat bagian pekerja dan kapital 
nasional makin lama makin besar, bantuan 
tenaga dan kapital asing, sesudah sampai 
pada satu tingkat makin lama makin 
berkurang...” 15 
Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut 

tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada 
asing karena kondisi negara/pemerintah belum 
mampu dan hal tersebut bersifat sementara. 
Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola 
sumber daya alam.

Sementara itu Muhammad Yamin 
merumuskan pengertian dikuasai oleh negara 
termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan 
terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi 
produksi dengan mengutamakan koperasi. 

16  Kemudian Bagir Manan merumuskan 
cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau 
hak penguasaan negara, sebagai berikut: (1) 
Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, 
artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-
satunya pemegang wewenang untuk menentukan 
hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, 
air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, 
(2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan 
pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam 
bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha 
tertentu. 17

13 Mohammad Hatta mengemukakan, bahwa kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun 
berjuang untuk menentang individualisme. Kita dalam hal mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. 
Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam UUD yang mengenai 
hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas UUD yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara 
yang tidak kita setujui. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan “kadaver dicipline” seperti yang 
kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan.Tentang memasukkan hukum yang disebut “droits de I’homme et du citoyen”, 
memang tidak perlu dimasukkan di sini, sebab itu semata-mata adalah syarat-syarat untuk mempertahankan hakhak orang-seorang 
terhadap kezaliman raja-raja di masa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan dalam grondwet-grondwet sesudah Franse Revolutie semata-mata 
untuk menentang kezaliman itu. Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya 
negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangunkan masyarakat baru 
yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita 
memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu 
ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan 
kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warganegara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang 
perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan 
PPKI yang berhubungan dengan Penyusunan UUD 1945, Sekretariat Negara RI, dalam Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 
Jilid Pertama, (Jakarta: Sekneg, 1959), hlm. 233.
14 Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Mutiara, 1977), hlm.28.
15 Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, (Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 202-203.
16 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi, (Jakarta: Djembatan, 1954), hlm.42-43.
17 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.12. Lihat dalam 
Pan Mohammad Faiz, Penafsiran Konsep Pengusaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD dan Putusan Mahkamah Konstitusi, http://
jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html (27 Juli 2011).
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Demikianlah pendapat beberapa ahli 
berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945. Meski 
terdapat perbedaan dalam beberapa hal, namun 
pada intinya Pasal 33 UUD 1945 memberikan 
peranan yang besar kepada negara untuk tetap 
menguasai dan mempergunakan sember daya 
alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian bila dilihat dari berbagai 
konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, 
persoalan penguasaan negara atas sumber daya 
alam juga mengalami beberapa perkembangan. 
Pada mulanya persoalan ini dirumuskan menjadi 
Pasal 32 oleh Panitia Perancang UUD dalam 
persidangan BPUPKI yang dibahas pada tanggal 
13 Juli 1945.18 Kemudian pada persidangan PPKI 
yang mengesahkan UUD, ketentuan tersebut 
bergeser menjadi Pasal 33 UUD 1945. Ketika 
konstitusi Indonesia berganti menjadi Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat (RIS), persoalan 
penguasan negara atas sumber daya alam tidak 
lagi menjadi materi muatan konstitusi. Setelah 
itu, ketika diberlakukan UUD Sementara Tahun 
1950, materi Pasal 33 yang sebelumnya ada 
di dalam UUD 1945 dihidupkan kembali dan 
di letakkanmenjadi Pasal 38 dengan materi 
muatan yang persis sama. Selanjutnya, dengan 
dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 
yang menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 
mengembalikan Pasal 33 UUD ketempat semula. 

Perubahan terhadap Pasal 33 UUD 1945 
baru terjadi ketika proses amandemen UUD 
1945 berlangsung untuk mengawal transisi dari 
orde baru ke reformasi (1999-2002). Setelah 
berlangsung dengan perdebatan hangat antara 
kelompok yang ingin mempertahankan Pasal 
33 UUD dengan kelompok yang ingin mengganti 
Pasal 33 UUD, akhirnya di putuskan bahwa 
Pasal 33 UUD 1945 tidak dihapus, melainkan 
ditambah dengan ayat (4) dan ayat (5). Sehingga 
sekarang Pasal 33 UUD 1945 hari ini terdiri dari 
5 (lima) ayat. Ilustrasi perkembangan Pasal 33 
UUD dapat dilihat di dalam Tabel 1 berikut: 

Tabel 1
Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam 

dalam Konstitusi 
yang Pernah Berlaku di Indonesia

Konstitusi Pasal    Bunyi Pasal      

Naskah 
BPUPKI

Pasal 32

1) Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama 
berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara 
dan menguasai hajat 
hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara.

3) Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat

UUD 1945 Pasal 33

Konstitusi RIS
Ketentuan “penguasaan negara 
atas sumber daya alam” tersebut 
dihapus

UUDS 1950 Pasal 38 1) Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama 
berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara 
dan menguasai hajat 
hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara.

3) Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat

UUD 1945 Pasal 33

UUD 1945
amandemen

Pasal 33, 
ditambah 
dua ayat 
baru yaitu 
ayat (4) 
dan ayat 
(5)

4) Perekonomian nasional 
d i s e l e n g g a r a k a n 
berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, 
efisiensi berkeadilan, 
b e r k e l a n j u t a n , 
berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta 
dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi 
nasinal.

5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan 
Pasal ini diatur dalam 
undang-undang.

 
Tabel diatas memperlihatkan perkembangan 

Pasal 33 UUD 1945 sebagai teks. Lalu bagimana 
teks tersebut di maknai? apakah pemaknaan 
terhadap teks tersebut sama atau juga mengalami 
perkembangan. Untuk menjawab pertayaan 
tersebut maka perlu mendalami bagaimana 
Pasal 33 UUD 1945 ‘diterjemahkan’ melalui 
berbagai instrumen hukum. Penjelasan pertama 
yang dapat digunakan untuk mendalami makna 
Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan melihat 
penjelasalan UUD 1945. Didalam penjelasan 
Pasal 33 UUD 1945 (_yang sekarang sudah tidak 
berlaku lagi_) dapat dipahami bagaimana tafsir 
otentik terhadap Pasal 33 UUD 1945. Di dalam 
penjelasan Pasal 33 tersebut disebutkan bahwa:

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar 
demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh 
semua, untuk semua di bawah pimpinan 
atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, 
bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun 
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah 
koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi 
ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab 
itu cabang-cabang produksi yang penting bagi 
Negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau 
tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-

18 Lihat Bahar, dkk, Risalah Sidang Badang Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan KemerdekaanIndonesia (BPUPKI) dan Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm.231.
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seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak 
ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai 
hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan 
orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok 
kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.”

Penjelasan lain untuk mendalami makna 
terhadap Pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat dalam 
beberapa Undang-Undang di bidang sumber 
daya alam. Pertama dapat di lihat dalam UU No. 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (lebih dikenal dengan UUPA). Di 
dalam Pasal 1 UUPA secara tegas disebutkan 
bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945, bumi,air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai 
oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat (Pasal 2 ayat 1). Selanjutnya 
negara dikonstruksikan memiliki ‘hak menguasai 
negara’. Hak menguasai negara memberikan 
wewenang kepada negara untuk melakukan 3 
hal yaitu : 
(1)  Mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

(2)  Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan 

(3)  Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
Wewenang kepada negara yang bersumber 

pada hak menguasai dari negara tersebut 
digunakan untuk mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam rakyat 
dan negara hukum Indonesia yang merdeka 
berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat 3 
UUPA). Hak menguasai dari negara tersebut di 
atas, pelaksanaannya dapat di kuasakan kepada 
daerah-daerah swatantara dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan 
dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional, menurut ketentuan- ketentuan 
Peraturan Pemerintah (Pasal2 ayat 4 UUPA).

Selain di dalam UUPA, penjelasan atau 
pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 33 UUD 
1945 diterjemehkan dalam berbagai Undan-
Undang di bidang sumber daya alam, antara 
lain UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU 
No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU 
No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 
27/2003 tentang Panas Bumi, UU No. 7/2004 

tentang Sumberdaya Air, UU No. 18/2004 
tentang Perkebunan, UU No. 19/2004 tentang 
Perubahan UU Kehutanan, UU No. 25/2007 
tentang Penanaman Modal, UU No. 27.2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau 
Kecil, UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 
30/2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 
32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, dan/atau UU No. 41/2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan.

Sehubungan dengan banyaknya jumlah 
Undang-Undang yang lahir dan pada saat 
bersamaan telah dibentuk Mahkamah Konstitusi 
pada Tahun 2003 yang salah satu kewenangannya 
melakukan pengujian Undang-Undang terhadap 
UUD, maka semua Undang-Undang tersebut 
dapat diuji kepada Mahkamah Konstitusi.  
Dengan adanya pengujian Undang-Undang 
terhadap UUD tersebut, Mahkamah Konstitusi 
mendapat peranan untuk menafsirkan Pasal 
33 UUD 1945 sekaligus menafsirkan apakah 
ketentuan di dalam suatu Undang-Undang 
tersebut bertentangan atau tidak dengan Pasal 
33 UUD 1945.

B.2.Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 
33 Undnag-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan 
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 

tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) 
merupakan Undang-Undang pertama yang 
didaftarkan untuk diuji ke Mahkamah 
Konstitusi. Hal ini terlihat dalam regitrasi 
perkaranya No. 001/PUU-I/2003 yang 
pemohonnya adalah APHI (Asosiasi Penasehat 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), 
PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Indonesia) dan Yayasan 324. 
Selain itu juga ada permohonan lain yaitu Ir. 
Ahmad Daryoko dan Ir. M Yunan Lubis, SH 
(perkara No. 021/PUU-I/2003), dan Ir. Januar 
Muin dan Ir. David Tombeng (Perkara No. 022/
PUU-I/2003. Para pemohon mendalilkan bahwa 
prosedur pembentukan UU Ketenagalistrikan 
tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 
(pengujian formil) dan Undang-Undang tersebut 
secara keseluruhan bertentangan dengan Pasal 
33 ayat (2) UUD 1945 menyangkut cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara (pengujian materil).

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 
menolak permohonan pengujian formil dan 
mengabulkan permohonan pengujian materil 
untuk seluruhnya. Putusan MK Nomor 001-
021-011/PUU.I/2003 yang dibacakan pada 
15 Desember 2004 itu merupakan Land Mark 
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Decision karena untuk pertama kalinya MK 
menguji konstitusionalitas Pasal 33 UUD 1945. 
Ada beberapa hal yang penting perlu dicatat 
dari putusan pengujian UU Ketenagalistrikan 
tersebut, antara lain:
a) 5 (lima) Fungsi Penguasaan Negara

Dalam pertimbangan hukumnya, 
mahkamah menafsirkan makna “dikuasai 
oleh negara” sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung 
pengertian yang lebih tinggi atau lebih 
luas daripada pemilikan dalam konsepsi 
hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh 
negara merupakan konsepsi hukum publik 
yang berkaitan dengan prisip kedaulatan 
rakyat yang dianut oleh UUD 1945, baik di 
bidang politik (demokrasi politik) maupun 
ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam 
paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah 
yang diakui sebagai sumber, pemilik dan 
sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan 
doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat“. Dalam pengertian kekuasaan 
tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian 
kepemilikan publik oleh rakyat secara 
kolektif.

Rakyat secara kolektif itu 
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan 
mandat kepada negara untuk mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh 
negara dilakukan oleh pemerintah dengan 
kewenangannya untuk mengeluarkan dan 
mencabut fasilitas perizinan (vergunning), 
lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). 
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) 
dilakukan melalui kewenangan legislasi 
oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan 
regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi 
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui 
mekanisme pemilikan saham (share-holding) 
dan/atau melalui keterlibatan langsung 
dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Hukum Milik Negara sebagai 
instrumen kelembagaan melalui mana 
negara c.q. Pemerintah mendayagunakan 
penguasaannya atas sumber-sumber 
kekayaan itu untuk digunakan bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Demikian pula fungsi pengawasan oleh 
negara (toezichthoudensdaad) dilakukan 
oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka 
mengawasi dan mengendalikan agar 
pelaksanaan penguasaan oleh negara atas 
cabang produksi yang penting dan/atau 

yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dimaksud benar-benar dilakukan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran seluruh 
rakyat.

b) 3 (tiga) Jenis Cabang Produksi penting dan 
Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan 
bahwa cabang-cabang produksi yang 
penting dan menguasai hajat hidup oerang 
banyak dikuasai oleh negara. Menurut MK 
untuk mengetahui apakah suatu cabang 
produksi merupakan cabang produksi 
penting dan menguasai hajat hidup orang 
banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara 
tergantung pada dinamika perkembangan 
kondisi masing-masing cabang produksi. 
Yang harus dikuasai negara adalah cabang-
cabang produksi yang dinilai penting bagi 
negara dan/atau yang menguasai hajat 
hidup orang banyak, yaitu : (1).Cabang 
produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak; (2).
Penting bagi negara tetapi tidak menguasai 
hajat hidup orang banyak; atau (3).Tidak 
penting bagi negara tetapi menguasai hajat 
hidup orang banyak. Ketiganya harus 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemamuran rakyat. 
Namun untuk menentukan cabang produksi 
tersebut terpulang kepada  Pemerintah 
bersama Lembaga Perwakilan Rakyat untuk 
menilainya apa dan kapan suatu cabang 
produksi iti dinilai penting bagi negara dan/
atau yang menguasai hajat hidup orang 
banyak.

Dalam persidangan MK, terungkap fakta 
bahwa tenaga listrik merupakan cabang 
produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak, 
sehingga sesuai  dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 
1945, maka cabang produksi tenaga  listrik 
tersebut haruslah dikuasai oleh negara. 
Hal ini berarti tenaga listrik harus dikelola 
oleh negara melalui perusahaan negara 
yang didanai oleh pemerintah (negara) atau 
dengan melibatkan modal swasta nasional/
asing dengan sistim kemitraan.

c) Inkonstitusionalitas pemisahaan usaha 
(unbundling)

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan 
dalam UU ketenagalistrikan bertentangan 
dengan Pasal  33 ayat (2) UUD 1945 karena 
telah mereduksi makna “ dikuasai oleh 
Negara untuk cabang-cabang Produksi 
yang penting yang mengusai hajat hidup 
orang banyak”. Dalam kontek ini kebijakan 
pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik 
dengan sistem “unbundling“ yaitu pemisahan 
usaha pembangkitan transmisi, distribusi, 
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penjualan, agen penjualan, pengelola pasar 
dan pengelola sistim tenaga listrik oleh 
Badan Usaha yang berbeda. Menempatkan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam 
hal ini PT.PLN hanya untuk usaha transmisi 
dan distribusi, merupakan upaya privatisasi 
pengusahaan tenaga listrik yang menjadikan 
tenaga lintrik sebagai komunitas pasar. 
Menurut Mahkamahkonstitusi, hal tersebut 
tidak memberikan proteksi kepada mayoritas 
rakyat yang belum mampu menikmati 
listrik. Kebijakan “unbundling” tersebut 
mengakibatan PLN harus “unbundied” 
menjadi beberapa jenis usaha, padahal PLN 
selama ini memiliki ijin yang terintegrasi 
secara vertikal. Karena Pasal-Pasal yang 
menyangkut “unbundling” tersebut (Pasal 
16 dan Pasal 17) merupakan jantung UU 
Ketenagalistrikan, maka MK memutuskan 
membatalkan secara keseluruhan UU 
Ketenagalistrikan karena tidak sesuai 
dengan Pasal  33 ayat (2) UUD 1945. 
Putusan tersebut merupakan putusan MK 
yang pertama yang memutus melebihi apa 
yang dimohonkan oleh para pemohon (ultra 
petita).
Selanjutnya dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi disebutkan bahwa oleh karena  
Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 yang berakibat UU No. 20 
Tahun 2002 secara keseluruhan dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan mengikat secara 
hukum,  guna menghindari kekosongan hukum 
(rechtsvacuum), maka Undang-Undang yang 
lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU 
No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 
dinyatakan berlaku kembali. Kemudian bahwa 
dengan dinyatakannya keseluruhan UU No. 20 
Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, disarankan agar pembentuk Undang-
Undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan 
yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 
1945.

B.3.Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 
33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan 
Pengujian UU 22/2001 tentang Minyak 
Bumi dan Gas Alam

B.3.1.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
002/PUUI/2003

Dalam perjalanannya, Undang-
UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi (UU Migas) merupakan salah 
satu Undang-Undang yang banyak dimohonkan 
pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi. 
UU Migas tersebut telah dilakukan pengujian 
secara formil maupun materiil oleh Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana tercatat dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUUI/2003; 

Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007; 
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/
PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/
PUUI/2003 merupakan pengujian UU Migas 
yang diajukan oleh enam pemohon, antara lain 
APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Indonesia) selaku Pemohon I, PBHI 
(Perhimpunan Bantuan Hukum dan hak Asasi 
Manusia Indonesia) selaku Pemohon II, Yayasan 
324 selaku Pemohon III, SNB (Solidaritas Nusa 
Bangsa) selaku Pemohon IV, SP KEP – FSPSI 
Pertamina selaku Pemohon V, dan Dr. Ir. Pandji 
R. Hadinoto, PE,M.H. selaku Pemohon VI. Para 
pemohon tersebut mengajukan pengujian formil 
dan pengujian materil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
002/PUUI/2003 atas pengujian UU Migas yang 
dibacakan pada 21 Desember 2004 tersebut, 
bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan 
menolak permohonan para Pemohon dalam 
pengujian formil, dan mengabulkan permohonan 
para Pemohon dalam pengujian materiil untuk 
sebagian. Pemohon mendalilkan bahwa UU 
Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) 
dan (3) UUD 1945 sehingga akan berdampak 
pada kesulitan Pemerintah untuk menjamin 
kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh 
rakyat Indonesia. 

Dalam putusan Pengujian UU Migas 
tersebut, Mahkamah Konstitusi kembali 
menjelaskan persoalan makna dikuasai oleh 
negara sebagaimana sudah dikonstruksi dalam 
putusan pengujian UU Ketenagalistrikan 
(putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/
PUU-I/2003), yaitu bahwa:

makna “dikuasai oleh negara” sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 
mengandung pengertian yang lebih tinggi 
atau lebih luas daripada pemilikan dalam 
konsepsi hukum perdata. Konsepsi 
penguasaan oleh negara merupakan konsepsi 
hukum publik yang berkaitan dengan prisip 
kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 
1945, baik di bidang politik (demokrasi 
politik) maupun ekonomi (demokrasi 
ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat 
itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, 
pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai 
dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan 
untuk rakyat“. Dalam pengertian kekuasaan 
tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian 
kepemilikan publik oleh rakyat secara 
kolektif.
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan 
oleh UUD 1945 memberikan mandat 
kepada negara untuk mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
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pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh 
negara dilakukan oleh pemerintah dengan 
kewenangannya untuk mengeluarkan dan 
mencabut fasilitas perizinan (vergunning), 
lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
Bahwa dalam kerangka pengertian 
yang demikian, penguasaan dalam arti 
kepemilikan perdata (privat) yang bersumber 
dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan 
dengan cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak yang menurut ketentuan 
Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara, 
tergantung pada dinamika perkembangan 
kondisi kekayaan masing-masing cabang 
produksi. Yang harus dikuasai oleh negara 
adalah jika: (i) cabang-cabang produksi itu 
penting bagi negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi 
negara tetapi tidak menguasai hajat hidup 
orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi 
negara tetapi menguasai hajat hidup orang 
banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh 
negara dan digunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
Ada satu hal menarik yang penting dicatat 

dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/
PUUI/2003 dalam pengujian UU Migas tersebut, 
yaitu berkaitan dengan inkonstitusionalitas 
penentuan harga BBM berdasarkan harga 
pasar.  Para Pemohon mendalilkan, sebagai 
akibat diserahkannya harga minyak dan gas 
bumi kepada mekanisme persaingan usaha, 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat 
(2) UU Migas, di samping akan menimbulkan 
perbedaan harga antar daerah/pulau yang dapat 
memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan 
sosial, juga bertentangan dengan praktik 
kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di 
mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM 
sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi 
nasional setiap negara, karena komoditas BBM 
tidak termasuk dalam agenda WTO.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 
campur tangan Pemerintah dalam kebijakan 
penentuan harga haruslah menjadi kewenangan 
yang diutamakan untuk cabang produksi yang 
penting dan/atau menguasai hajat hidup orang 
banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan 
banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga 
tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh 
mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-
Undang tersebut mengutamakan mekanisme 
persaingan dan baru kemudian campur tangan 
Pemerintah sebatas menyangkut golongan 
masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin 
makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna 
mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan 
yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya 
harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas 
Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah 
dengan memperhatikan kepentingan golongan 
masyarakat tertentu dan mempertimbangkan 
mekanisme persaingan usaha yang sehat dan 
wajar. Oleh karena itu, bila penentuan harga 
BBM hanya didasarkan pada mekanisme pasar 
adalah hak yang inkonstitusional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
sehingga dalam putusannya Mahkamah 
menyatakan: Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang 
berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan 
harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme 
persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) 
Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi 
tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap 
golongan masyarakat tertentu”,  bertentangan 
dengan UUD 1945.

B.3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
20/PUU-V/2007
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/

PUUI/2003 merupakan pengujian UU Migas 
yang diajukan oleh:  1) Zainal Arifin, 2) Sonny 
Keraf, 3) Alvin Lie, 4) Ismayatun, 5) Hendarso 
Hadiparmono, 6) Bambang Wuryanto, 7) Dradjad 
Wibowo, 8) Tjatur Sapto Edy,  seluruhnya adalah 
warga negara Indonesia dalam kedudukannya 
masing-masing selaku Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR-
RI”) beralamat kantor di Gedung Nusantara I, 
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Dalam putusannya yang dibacakan tanggal 
17 Desember 2007, Mahkamah menolak 
permohonan pemohon sebagaimana tercantum 
dalam Konklusi Putusan yaitu: 
a.  bahwa para Pemohon tidak mempunyai 

kedudukan hukum (legal standing) dalam 
permohonan pengujian undang-undang a 
quo, sehingga permohonan para Pemohon 
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaard); 

b.  bahwa oleh karena permohonan para 
Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, 
maka Pokok Permohonan tidak perlu 
dipertimbangkan lebih lanjut
Adapun pertimbangan hukum Mahkamah 

menolak permohonan pemohon adalah sebagai 
berikut:
1. bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) 

UU MK, yang dapat mengajukan permohonan 
pengujian undang-undang terhadap UUD 
1945 ialah pihak yang menganggap hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, 
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yaitu a) perorangan warga negara Indonesia 
(termasuk kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat 
hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; c) badan hukum publik atau 
privat; atau d) lembaga negara.

2. Mahkamah berpendirian bahwa kerugian 
hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat, 
yaitu: 
a.  adanya hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Pemohon yang diberikan 
oleh UUD 1945; 

b.  hak dan/atau kewenangan 
konstitusional tersebut oleh Pemohon 
dianggap dirugikan oleh berlakunya 
undang-undang yang dimohonkan 
pengujian; 

c kerugian konstitusional tersebut harus 
bersifat spesifik (khusus) dan aktual 
atau setidak-tidaknya potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat 
dipastikan akan terjadi; 

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal 
verband) antara kerugian dimaksud 
dan berlakunya undang-undang yang 
dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan 
dikabulkannya permohonan, maka 
kerugian konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi 
terjadi.

3. bahwa agar seseorang atau suatu pihak 
dapat diterima sebagai Pemohon dalam 
perkara pengujian undang-undang terhadap 
UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 
Ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud 
haruslah: 
a.  menjelaskan kualifikasinya, yaitu 

apakah sebagai perorangan warga 
negara Indonesia, kesatuan masyarakat 
hukum adat, badan hukum, atau 
lembaga negara; 

b. kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya, dalam kualifikasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, sebagai akibat diberlakukannya 
undang-undang yang dimohonkan 
pengujian.

B.3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 
atas Pengujian UU Migas ini diajukan oleh 
12 organisasi kemasyarakatan (ormas) 
diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah 

Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut 
Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP 
Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah 
Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP 
Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan 
Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jami`yatul 
Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang 
Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), 
dan 32 Warga Negara Indonesia. Permohonan 
para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas 
Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, 
Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 
11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas 
terhadap UUD 1945. Mereka menilai UU Migas 
membuka liberalisasi pengelolan migas karena 
sangat dipengaruhi pihak asing.

Berdasarkan putusannya, Mahkamah 
Konstitusi secara tegas memutuskan 
membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan 
Gas Bumi (BP Migas) terhitung sejak hari Selasa, 
tanggal 13 November 2012. Ketua Majelis 
Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan 
Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengujian 
UU Migas tersebut tanggal 13 November 
2012,  menyebutkan,  pasal yang mengatur tugas 
dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas 
Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 
22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki 
hukum mengikat. Fungsi dan tugas Badan 
Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan 
oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, 
sampai diundangkannya Undang-Undang yang 
baru yang mengatur hal tersebut.  Sebab, seluruh 
hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam 
Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat.

Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam 
Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” 
dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan 
pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam 
Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” 
dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Begitu pula Seluruh hal yang berkait 
dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU 
Migas, juga dinyatakan bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 
4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, 
Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan 
Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat.

Dalam pertimbangan hukumnya, bahwa 
sebelum mempertimbangkan permasalahan 
konstitusional UU Migas, Mahkamah terlebih 
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dahulu mengemukakan bahwa Migas adalah 
termasuk cabang produksi yang penting bagi 
negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak, dan merupakan kekayaan alam yang 
terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang 
harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan 
ayat (3) UUD 1945. 

Mahkamah dalam memberikan makna 
mengenai “penguasaan negara” dalam Pasal 33 
UUD 1945, juga merujuk pada pertimbangan 
dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 
21 Desember 2004 mengenai pengujian UU 
Migas, yang menyatakan bahwa:

“...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 
UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih 
tinggi atau lebih luas daripada pemilikan 
dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi 
penguasaan oleh negara merupakan konsepsi 
hukum publik yang berkaitan dengan prinsip 
kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 
1945, baik di bidang politik (demokrasi 
politik) maupun ekonomi (demokrasi 
ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat 
itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, 
pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai 
dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan 
tertinggi tersebut tercakup pula pengertian 
pemilikan publik oleh rakyat secara 
kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalam wilayah 
hukum negara pada hakikatnya adalah 
milik publik seluruh rakyat secara kolektif 
yang dimandatkan kepada negara untuk 
menguasainya guna dipergunakan bagi 
sebesar-besarnya  kemakmuran bersama. 
Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan 
“bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”.
Dalam putusan tersebut dipertimbangkan 
pula bahwa makna “dikuasai oleh negara” 
tidak dapat diartikan hanya sebagai hak 
untuk mengatur, karena hal demikian sudah 
dengan sendirinya melekat dalam fungsi-
fungsi negara tanpa harus disebut secara 
khusus dalam Undang-Undang Dasar. 
Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum 
dalam UUD 1945, kewenangan negara 
untuk mengatur tetap ada pada negara, 
bahkan dalam negara yang menganut paham 
ekonomi liberal sekalipun. Oleh karena 
itu, dalam putusan tersebut Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa:

“...pengertian “dikuasai oleh negara” 
haruslah diartikan mencakup makna 

penguasaan oleh negara dalam luas yang 
bersumber dan diturunkan dari konsepsi 
kedaulatan rakyat Indonesia atas segala 
sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya”, 
termasuk pula di dalamnya pengertian 
kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat 
atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. 
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan 
oleh UUD 1945 memberikan mandat 
kepada negara untuk mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Fungsi pengurusan(bestuursdaad) oleh 
negara dilakukan oleh Pemerintah dengan 
kewenangannya untuk mengeluarkan dan 
mencabut fasilitas perijinan (vergunning), 
lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). 
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) 
dilakukan melalui kewenangan legislasi 
oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi 
oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan 
(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme 
pemilikan saham (share-holding) dan/
atau melalui keterlibatan langsung dalam 
manajemen Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Hukum Milik Negara sebagai 
instrumen kelembagaan, yang melaluinya 
Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan 
penguasaannya atas sumber-sumber 
kekayaan itu untuk digunakan bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Demikian pula fungsi pengawasan oleh 
negara (toezichthoudensdaad)dilakukan 
oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka 
mengawasi dan mengendalikan agar 
pelaksanaan penguasaan oleh negara atas 
sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-
benar dilakukan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran seluruh rakyat.
Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup 
pula pengertian kepemilikan perdata sebagai 
instrumen untuk mempertahankan tingkat 
penguasaan oleh Negara, c.q. Pemerintah, 
dalam pengelolaan cabang-cabang produksi 
minyak dan gas bumi dimaksud. Dengan 
demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh 
negara atas saham dalam badan-badan 
usaha yang menyangkut cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan/atau 
menguasai hajat hidup orang banyak tidak 
dapat didikotomikan atau dialternatifkan 
dengan konsepsi pengaturan oleh negara. 
Keduanya bersifat kumulatif dan tercakup 
dalam pengertian penguasaan oleh negara. 
Oleh sebab itu, negara tidak berwenang 
mengatur atau menentukan aturan yang 
melarang dirinya sendiri untuk memiliki 
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saham dalam suatu badan usaha yang 
menyangkut cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan/atau menguasai 
hajat hidup orang banyak sebagai instrumen 
atau cara negara mempertahankan 
penguasaan atas sumber-sumber kekayaan 
dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.
Lebih jauh menurut Mahkamah bahwa 
pengertian “penguasaan negara” 
sebagaimana dipertimbangkan dalam 
putusan Mahkamah Nomor 002/
PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 
tersebut, perlu diberikan makna yang lebih 
dalam agar lebih mencerminkan makna 
Pasal 33 UUD 1945. Menurut Mahkamah, 
Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa 
penguasaan negara itu harus berdampak 
pada sebesar-besar bagi kemakmuran 
rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai 
oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan 
makna untuk “sebesar-besar kemakmuran 
rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 
1945. Hal ini memperoleh landasannya 
yang lebih kuat dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) 
menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasi 
oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesarbesar kemakmuran rakyat”.
Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-

VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya 
anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar 
kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran 
bagi negara dalam menentukan tindakan 
pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas 
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 
putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). 
Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan 
secara langsung dan satu kesatuan dengan 
sebesar-besar kemakmuran rakyat maka 
dapat memberikan makna konstitusional yang 
tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin 
melakukan penguasaan terhadap sumber daya 
alam secara penuh tetapi tidak memberikan 
manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Di satu sisi negara dapat menunjukkan 
kedaulatan pada sumber daya alam, namun di 
sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan 
sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya 
alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, 
kriteria konstitusional untuk mengukur makna 
konstitusional dari penguasaan negara justru 
terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”.

Hal penting yang dapat dicatat terkait 
“penguasaan negara atas sumber daya alam” 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-X/2012 adalah:

a) Kelima bentuk penguasaan negara 
yaitu  fungsi negara untuk mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) adalah ditempatkan 
dalam posisi yang sama. 

 Dalam hal Pemerintah melakukan salah 
satu dari empat fungsi penguasaan 
negara, misalnya hanya melaksanakan 
fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa 
negara telah menjalankan penguasaannya 
atas sumber daya alam. Padahal, fungsi 
mengatur adalah fungsi negara yang umum 
di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 
33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, 
makna penguasaan negara tidak mencapai 
tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran 
rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 
1945.

b) Kelima bentuk penguasaan negara 
yaitu  fungsi negara untuk mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) tersebut, jika tidak 
dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, 
maka harus dimaknai secara bertingkat 
berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
 Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan 

negara peringkat pertama dan yang paling 
penting adalah negara melakukan pengelolaan 
secara langsung atas sumber daya alam, dalam 
hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan 
sumber daya alam. Penguasaan negara pada 
peringkat kedua adalah negara membuat 
kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara 
dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan 
dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki 
kemampuan baik modal, teknologi, dan 
manajemen dalam mengelola sumber daya alam 
maka negara harus memilih untuk melakukan 
pengelolaan secara langsung atas sumber daya 
alam. Dengan pengelolaan secara langsung, 
dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang 
diperoleh akan masuk menjadi keuntungan 
negara yang secara tidak langsung akan 
membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. 
Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, 
baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh 
negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik 
Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan 
pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola 
oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain 
di luar negara, keuntungan bagi negara akan 
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terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan 
berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah 
yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 
seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta 
salah satu founding leaders Indonesia yang 
mengemukakan, “... Cita-cita yang tertanam 
dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang 
besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh 
Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman 
dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu 
juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing 
menanam modalnya di Indonesia dengan syarat 
yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga 
nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, 
kita pinjam tenaga asing dan kapital asing 
untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa 
asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, 
maka diberi kesempatan kepada mereka untuk 
menanam modalnya di Tanah Air kita dengan 
syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah 
Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan 
itu terutama menjamin kekayaan alam kita, 
seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus 
tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan 
negara dan masyarakat bagian pekerja dan 
kapital nasional makin lama makin besar, 
bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah 
sampai pada satu tingkat makin lama makin 
berkurang”... (Mohammad Hatta, Bung Hatta 
Menjawab, hal. 202 s.d. 203, PT. Toko Gunung 
Agung Tbk. Jakarta 2002). Dalam pendapat 
Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa 
pemberian kesempatan kepada asing karena 
kondisi negara/pemerintah belum mampu dan 
hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara 
yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam.

Dalam kaitannya dengan BP Migas, yang 
merupakan permohonan pengujian materil, 
menurut Mahkamah bahwa keberadaan BP Migas 
menurut Undang-Undang Migas, bertentangan 
dengan konstitusi yang menghendaki 
penguasaan negara yang membawa manfaat 
sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya 
mengutamakan penguasaan negara pada 
peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan 
terhadap sumber daya alam Migas yang membawa 
kuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut 
Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh 
negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh 
negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 
UUD 1945. Hanya dalam batas-batas negara 
tidak memiliki kemampuan atau kekurangan 
kemampuan baik dalam modal, teknologi dan 
manajemen untuk mengelola sumber daya alam 
Migas, maka pengelolaan sumber daya alam 
dapat diserahkan kepada badan swasta.

B.4. Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 
33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan 
Pengujian Undang-Undang Nomor  27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil diajukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan 
Perikanan (KIARA), Indonesian Human Rights 
Committee for Social Justice (IHCS), Pusat Kajian 
Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim 
(PK2PM), Konsorsium Pembaruan Agraria 
(KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan 
Bina Desa Sadajiwa (YBDS), Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi 
Petani Indonesia, berserta dengan 27 nelayan. 

Pokok persoalan yang dimohonkan 
pengujiannya oleh para pemohon adalah 
berkaitan dengan ketentuan tentang Hak 
Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yaitu 
apakah pemberian HP3 bertentangan prinsip 
penguasaan negara atas sumber daya alam 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
jaminan konstitusi terhadap hak hidup dan 
mempertahankan kehidupan bagi masyarakat 
pesisir, prinsip non-diskriminasi serta prinsip 
kepastian hukum yang adil sebagaimana 
didalilkan para Pemohon.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah 
Konstitusi juga merujuk putusan Mahkamah 
Nomor 001,021,022/PUU-I/2003 bertanggal 15 
Desember 2004 perihal pengujian UU 20/2002 
tentang Ketenagalistrikan, yang pada pokoknya 
mempertimbangkan bahwa:

“...pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah 
diartikan mencakup makna penguasaan 
oleh negara dalam arti luas yang bersumber 
dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan 
rakyat Indonesia atas segala sumber 
kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya”, termasuk 
pula di dalamnya pengertian kepemilikan 
publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara 
kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 
memberikan mandat kepada negara untuk 
mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan 
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), 
dan pengawasan (toezichthoudensdaad) 
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Fungsi pengurusan(bestuursdaad) 
oleh negara dilakukan oleh Pemerintah 
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dengan kewenangannya untuk mengeluarkan 
dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), 
lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). 
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) 
dilakukan melalui kewenangan legislasi 
oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi 
oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan 
(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme 
pemilikan saham (share-holding) dan/
atau melalui keterlibatan langsung dalam 
manajemen Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Hukum Milik Negara sebagai 
instrumen kelembagaan, yang melaluinya 
Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan 
penguasaannya atas sumber-sumber 
kekayaan itu untuk digunakan bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Demikian pula fungsi pengawasan oleh 
negara (toezichthoudensdaad)dilakukan 
oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka 
mengawasi dan mengendalikan agar 
pelaksanaan penguasaan oleh negara atas 
sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-
benar dilakukan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran seluruh rakyat.

Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup 
pula pengertian kepemilikan perdata sebagai 
instrumen untuk mempertahankan tingkat 
penguasaan oleh Negara, c.q. Pemerintah, 
dalam pengelolaan cabang-cabang produksi 
minyak dan gas bumi dimaksud. Dengan 
demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh 
negara atas saham dalam badan-badan 
usaha yang menyangkut cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan/atau 
menguasai hajat hidup orang banyak tidak 
dapat didikotomikan atau dialternatifkan 
dengan konsepsi pengaturan oleh negara. 
Keduanya bersifat kumulatif dan tercakup 
dalam pengertian penguasaan oleh negara. 
Oleh sebab itu, negara tidak berwenang 
mengatur atau menentukan aturan yang 
melarang dirinya sendiri untuk memiliki 
saham dalam suatu badan usaha yang 
menyangkut cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan/atau menguasai 
hajat hidup orang banyak sebagai instrumen 
atau cara negara mempertahankan 
penguasaan atas sumber-sumber kekayaan 
dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.
Dalam pertimbangannya pula, Mahkamah 

berpendapat bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945 menentukan bahwa bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, menurut Mahkamah, wilayah perairan 
pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-
sumber kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber 

kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. 
Dalam makna yang lain, menurut Mahkamah, 
negara merumuskan kebijakan, melakukan 
pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan 
pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya termasuk 
dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya anak 
kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran 
rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi 
negara dalam menentukan pengurusan, 
pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 
Di samping itu, penguasaan oleh negara atas 
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya harus juga memperhatikan hak-
hak yang telah ada, baik hak individu maupun 
hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum 
adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta 
hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki 
oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, 
misalnya hak akses untuk melintas, hak atas 
lingkungan yang sehat dan lain-lain.

Beberapa hal point penting yang dapat 
ditarik kesimpulan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 mengenai 
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, antara lain ialah:
a) Inkonstitusionalitas HP3

Menurut Mahkamah, konstruksi UU 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil menempatkan HP3 sebagai hak 
kebendaan. Hal itu tergambar pada ciri-
ciri HP3 yang terkandung dalam Undang-
Undang tersebut, yaitu HP3: (i) diberikan 
dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 
tahun dan terus dapat diperpanjang, 
(ii) diberikan dengan luas tertentu, (iii) 
dapat beralih, dialihkan dan dijadikan 
jaminan utang dengan dibebankan hak 
tanggungan, (iv) diberikan sertifikat hak. 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut pemberian 
HP3 atas wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil mengakibatkan adanya pengalihan 
kepemilikan dan penguasaan oleh negara 
dalam bentuk single ownership dan close 
ownership kepada seseorang, kelompok 
masyarakat atau badan hukum atas wilayah 
tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, yang dapat menutup akses bagi 
setiap orang atas wilayah yang diberikan 
HP3. Akibat selanjutnya dari pemberian 
HP3, adalah adanya pengkaplingan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh 
Indonesia kecuali pada kawasan konservasi, 
suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan 
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pelabuhan dan pantai umum, sehingga 
negara mengalihkan tanggung jawab, 
penguasaan dan pengelolaan wilayah 
tersebut kepada pemilik HP3. 
Dengan rentang kendali pemerintahan yang 
sangat luas, mencakup seluruh wilayah 
Indonesia, pengalihan tanggung jawab yang 
demikian, akan sulit bagi negara mengontrol 
secara efektif, baik terhadap pengelolaan 
wilayah pesisir maupun pulau-pulau 
kecil. Terlebih lagi dalam soal pengawasan 
tersebut kemampuan daerah berbeda-
beda. Memang benar, menurut Undang-
Undang tersebebut pemberian HP3 hanya 
terbatas pada zona tertentu yaitu di luar 
kawasan konservasi, suaka perikanan, 
alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan 
pantai umum, akan tetapi persoalannya 
adalah sejauh mana porsentase pembagian 
antar berbagai kawasan tersebut, tidaklah 
ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut, 
sehingga sangat potensial bagian terbesar 
wilayah Indonesia akan menjadi kawasan 
HP3. Pemberian HP3 juga akan potensial 
mengancam posisi masyarakat adat dan 
nelayan tradisional yang menggantungkan 
hidupnya secara turun temurun dari 
sumber daya yang ada pada perairan pesisir 
dan pulau-pulau kecil, karena keterbatasan 
mereka untuk memperoleh HP3 dibanding 
pengusaha swasta yang memiliki segala-
galanya. Ditambah lagi dengan tidak adanya 
perlakuan khusus bagi masyarakat adat serta 
masyarakat tradisional untuk memperoleh 
HP3 sehingga terancam kehilangan sumber 
daya yang menjadi sumber kehidupannya. 
Lebih lanjut bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 
1945 menyatakan “perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional”. Pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai 
sumber daya ekonomi bagi kepentingan 
rakyat dan bangsa Indonesia adalah bagian 
dari penyelenggaraan ekonomi nasional 
yang harus memperhatikan amanat dan 
semangat konstitusi. Menurut Mahkamah 
pemberian HP3 melanggar prinsip 
demokrasi eknomi yang berdasar atas 
prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi 
berkeadilan. Prinsip kebersamaan harus 
dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan 
ekonomi termasuk pengelolaan sumber 
daya alam bagi keuntungan ekonomi, harus 
melibatkan rakyat seluas-luasnya dan 
menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat 
banyak. Pengelolaan sumber daya alam 

tidak boleh semata-mata memperhatikan 
prinsip efisiensi untuk memperoleh 
hasil sebanyakbanyaknya yang dapat 
menguntungkan kelompok kecil pemilik 
modal, tetapi harus dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 
Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dengan memberikan HP3 
sebagaimana telah diuraikan di atas, akan 
mengakibatkan wilayah perairan pesisir 
dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah 
HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal 
besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan 
tradisional yang sebagian besar berdiam di 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan 
menggantungkan hidup dan kehidupannya 
pada sumber daya pesisir akan tersingkir. 
Dalam kondisi yang demikian, negara telah 
lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya 
untuk melaksanakan perekonomian 
nasional yang memberikan perlindungan 
dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari 
itu, menurut Mahkamah, pemberian HP3 
akan melanggar prinsip keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan 
UUD 1945.
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di 
atas, menurut Mahkamah, pemberian HP3 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18, 
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 
20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan 
ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), 
Pasal 71 serta Pasal 75 UU 27/2007 adalah 
bertentangan dengan UUD 1945.

b) Perlindungan terhadap hak masyarakat adat
Pemberian HP3 juga mengancam keberadaan 
hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan 
masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil, karena menurut konsepsi 
Undang - Undang Nomor  27 tahun 2007, 
masyarakat tradisional yang secara turun 
temurun memiliki hak atas pemanfaatan 
perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan 
diberikan HP3, dan dapat menerima ganti 
rugi atas pemberian HP3 kepada swasta 
berdasarkan kesepakatan musyawarah. 
Menurut Mahkamah konsep demikian, 
akan membatasi hak-hak tradisional 
masyarakat dalam batasan waktu tertentu 
menurut ketentuan pemberian HP3 yaitu 
20 tahun dan dapat diperpanjang. Konsep 
ini bertentangan dengan konsep hak ulayat 
dan hak-hak tradisional rakyat yang tidak 
bisa dibatasi karena dapat dinikmati secara 
turun temurun. Demikian juga mengenai 
konsep ganti kerugian terhadap masyarakat 
yang memiliki hak-hak tradisional atas 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan 
menghilangkan hak-hak tradisional rakyat 
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yang seharusnya dinikmati secara turun 
temurun (just saving principle), karena 
dengan pemberian ganti kerugian maka hak 
tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat 
penerima ganti kerugian pada saat itu. 
Hal itu juga bertentangan dengan prinsip 
hak-hak tradisional yang berlaku secara 
turun temurun, yang menurut Mahkamah 
bertentangan dengan jiwa Pasal 18B UUD 
1945 yang mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya. 
Di samping itu, dengan konsep HP3 
dapat menghilangkan kesempatan bagi 
masyarakat adat dan masyarakat tradisional 
yang menggantungkan kehidupannya pada 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 
sehingga bertentangan dengan Pasal 28A 
UUD 1945.

c) 4 (empat) tolak ukur “untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”
Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas 
HP3 berdasarkan ukuran Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945. Menurut Mahkamah, penguasaan 
oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya, berarti 
bahwa negara berwenang dan diberi 
kebebasan untuk mengatur, membuat 
kebijakan, mengelola serta mengawasi 
pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dengan 
ukuran konstitusional yaitu “untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 
tersebut, kebebasan negara untuk mengatur 
dan membuat kebijakan atas bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dibatasi dengan ukuran “untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh 
karena itu, Mahkamah perlu menilai sejauh 
mana pemberian HP3 akan memberikan 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 
memberikan 4 (empat) tolak ukur untuk 
menentukan apakah suatu ketentuan 
(pemberian HP3) bertujuan memberikan 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Empat 
tolak ukur tersebut yaitu: 
(i)  kemanfaatan sumber  daya alam bagi 

rakyat; 
(ii)  tingkat pemerataan manfaat sumber 

daya alam bagi rakyat; 
(iii)  tingkat partisipasi rakyat dalam 

menentukan manfaat sumber daya 
alam; dan 

(iv)  penghormatan terhadap hak rakyat 
secara turun temurun dalam 
memanfaatkan sumber daya alam.

B.5.Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 
33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan 
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air (UU SDA) adalah 
merupakan Undang-Undang yang paling 
banyak dimohonkan pengujiannya kepada 
Mahkamah Konstitusi. Tercatat bahwa terdapat 
6  permohonan perkara yang diajukan pengujian 
kepada Mahkamah Konstitusi, hal tersebut 
terlihat sebagaimana putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004; Putusan Mahkamah Nomor 008/PUU-
III/2005; dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 85/PUU-XI/2013. 

Selain itu, Pengujian UU SDA dapat disebut 
sebagai pengujian UU yang paling banyak 
pemohonnnya sepanjang MK berdiri yaitu total 
sebanyak 3.012 orang pemohon perorangan dan 
4 pemohon Ormas, dengan rincian: 53 orang 
pemohon (permohonan perkara Nomor 058/
PUU-II/2004); 16 orang pemohon (permohonan 
perkara Nomor 059/PUU-II/2004); 868 orang 
pemohon (permohonan perkara Nomor 060/
PUU-II/2004); 1 orang pemohon (permohonan 
perkara Nomor 063/PUU-II/2004); 2.063 orang 
pemohon  (permohonan perkara Nomor 008/
PUU-III/2005); dan 7 orang pemohon perorangan 
(permohonan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013); 
serta 4 Ormas (permohonan perkara Nomor 85/
PUU-XI/2013).

Berkaitan dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, bahwa 
sekalipun permohonan uji formil dan materil 
atas UU SDA tersebut ditolak oleh MK, namun 
terdapat hal penting yang dapat dicatat dalam 
putusan tersebut ialah:

a) Akses terhadap sumber daya air sebagai 
hak asasi manusia.  

b) Selain itu, sumber daya yang terdapat 
pada air juga diperlukan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan lainnya, seperti 
untuk pengairan pertanian, pembangkit 
tenaga listrik, dan untuk keperluan 
industri, yang mempunyai andil penting 
bagi kemajuan kehidupan manusia 
dan menjadi faktor penting pula bagi 
manusia untuk dapat hidup layak.

Selanjutnya terkait Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 bahwa 
putusan tersebut atas pengujian UU SDA diajukan 
oleh Pimpinan Pusat Muhammadyah, Ormas Al 
Jami’ul Washliyah, SOJUPEK, Perkumpulan 
Vanaprastha, dan 7 orang WNI. Adapun pokok 
perkara yang diajukan permohonan yaitu:
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1. UU SDA mengandung muatan penguasaan 
monopoli atas sumber daya air yang 
bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat (vide Pasal 6 ayat 
(2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), 
Pasal 80, Pasal 45, serta Pasal 46 UU SDA);

2. UU SDA mengandung muatan yang 
memposisikan penggunaan air condong 
untuk kepentingan komersil (vide Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU 
SDA);

3. UU SDA mengandung muatan yang memicu 
konflik horizontal (vide Pasal 29 ayat (2), 
Pasal 48 ayat (1), serta Pasal 49 dan ayat (7) 
UU SDA);

4. UU SDA menghilangkan tanggung jawab 
negara dalam pemenuhan kebutuhan air 
(vide Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan 
ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 
49 dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (4) dan 
ayat (5),  UU SDA);

5. UU SDA merupakan UU yang diskriminatif 
(vide Pasal 91 dan Pasal 92 UU SDA) 
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 

membatalkan keberlakuan secara keseluruhan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
SDA karena tidak memenuhi 6 (enam) prinsip 
dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. 
Putusan MK tersebut dalam pertimbangannya 
juga merujuk Putusan Nomor 058-059-060-063/
PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005. 
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan 
bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak 
asasi, dan sumber daya yang terdapat pada 
air juga diperlukan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan 
pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk 
keperluan industri, yang mempunyai andil 
penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan 
menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk 
dapat hidup layak. Berdasarkan pertimbangan 
yang memandang keberadaan air dari dua aspek 
tersebut itulah menentukan konstitusionalitas 
UU SDA.

Persyaratan konstitusionalitas UU 
SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam 
pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya 
amanat konstitusi tentang hak penguasaan 
negara atas air. Hak penguasaan negara 
atas air itu dapat dikatakan ada bilamana 
negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat 
untuk membuat kebijakan (beleid), masih 
memegang kendali dalam melaksanakan 
tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan 
pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan 
(beheersdaad), dan tindakan pengawasan 
(toezichthoudensdaad). Dalam pertimbangannya, 
terhadap tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan 

pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan 
pengawasan (toezichthoudensdaad) negara 
tersebut Mahkamah merujuk Putusan Mahkamah 
Nomor Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 
bertanggal 15 Desember 2004 perihal pengujian 
UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, 
Mahkamah antara lain menyatakan:

Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh 
negara dilakukan oleh pemerintah dengan 
kewenangannya untuk mengeluarkan dan 
mencabut fasilitas perizinan (vergunning), 
lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi 
pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan 
melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama 
dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah 
(eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) 
dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham 
(share-holding) dan/atau melalui keterlibatan 
langsung dalam manajemen Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara 
sebagai instrumen kelembagaan melalui mana 
negara c.q. Pemerintah mendayagunakan 
penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan 
itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 
pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) 
dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam 
rangka mengawasi dan mengendalikan agar 
pelaksanaan penguasaan oleh negara atas 
cabang produksi yang penting dan/atau yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud 
benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran seluruh rakyat.

Jaminan bahwa negara masih tetap 
memegang hak penguasaanya atas air itu 
menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam 
menilai konstitusionalitas UU SDA, sebab 
hanya dengan cara itulah hal-hal berikut dapat 
diwujudkan, yaitu: 
a) pengguna sumber daya air untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk 
pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa 
pengelolaan sumber daya air, sepanjang 
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari 
dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh 
langsung dari sumber air.

b) konsep hak dalam Hak Guna Air 
harus dibedakan dengan konsep hak 
dalam pengertian umum dan haruslah 
sejalan dengan konsep hak publik (res 
commune) yang tidak boleh menjadi objek 
harga secara ekonomi.

c) Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU 
SDA harus ditafsirkan sebagai turunan 
(derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh 
UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan 
air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal 
ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui 
permohonan izin kepada Pemerintah yang 
penerbitannya harus berdasarkan pada 
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pola yang disusun dengan melibatkan peran 
serta masyarakat yang seluas-luasnya. 
Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak 
boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak 
penguasaan atas sumber air, sungai, danau, 
atau rawa. “Dengan demikian, swasta tidak 
boleh melakukan penguasaan atas sumber 
air atau sumber daya air tetapi hanya dapat 
melakukan pengusahaan dalam jumlah atau 
alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi 
yang ditentukan dalam izin yang diberikan 
oleh negara secara ketat,”.

d) prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan 
sumber daya air wajib menanggung biaya 
pengelolaan” harus dimaknai sebagai 
prinsip yang tidak menempatkan air 
sebagai objek untuk dikenai harga secara 
ekonomi. Dengan demikian, tidak ada 
harga air sebagai komponen penghitungan 
jumlah yang harus dibayar oleh penerima 
manfaat. Di samping itu, prinsip ini harus 
dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak 
mengenakan perhitungan secara sama tanpa 
mempertimbangkan macam pemanfaatan 
sumber daya air. “Oleh karena itu, petani 
pemakai air, pengguna air untuk keperluan 
pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban 
membiayai jasa pengelolaan sumber daya 
air,”

e) hak ulayat masyarakat hukum adat yang 
masih hidup atas sumber daya air diakui, 
sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 
Adanya ketentuan tentang pengukuhan 
kesatuan masyarakat hukum adat yang 
masih hidup melalui Peraturan Daerah 
harus dimaknai tidak bersifat konstitutif 
melainkan bersifat deklaratif.

f) pada prinsipnya pengusahaan air untuk 
negara lain tidak diizinkan. Pemerintah 
hanya dapat memberikan izin pengusahaan 
air untuk negara lain apabila penyediaan 
air untuk berbagai kebutuhan sendiri 
telah terpenuhi. Kebutuhan dimaksud, 
antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi 
lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, 
pertambangan, perhubungan, kehutanan 
dan keanekaragaman hayati, olah raga, 
rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika 
serta kebutuhan lain.
Berdasarkan seluruh pertimbangan 

sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa 
hak penguasaan oleh negara atas air adalah 
‘ruh’ atau ‘jantung’ dari UU SDA sebagaimana 
diamanatkan oleh UUD 1945.  Dengan alasan 
tersebut, MK pun memeriksa pelaksanaan dari UU 
SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah terkait 
dengan pengujian UU SDA sehingga apabila 
maksud tersebut ternyata bertentangan dengan 
penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal 
itu menunjukkan bahwa UU yang bersangkutan 

memang bertentangan dengan UUD 1945. 
Meskipun Pemerintah telah menetapkan enam 
Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan 
UU SDA, namun menurut Mahkamah keenam 
Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi 
enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan 
sumber daya air. Oleh karena permohonan para 
Pemohon berkaitan dengan jantung UU SDA 
maka permohonan para Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena UU SDA dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
maka untuk mencegak terjadinya kekosongan 
pengaturan mengenai SDA sambil menunggu 
pembentukan UU baru, sehingga UU Nomor 11 
Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan 
kembali.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 85/PUU-XI/2013 ini, maka hal yang 
menjadi point penting dalam pengujian UU SDA 
adalah penegasan mengenai pembatasan yang 
sangat ketat dalam pengelolaan sumber daya air, 
yaitu:
1) pembatasan pertama adalah bahwa 

setiap pengusahaan atas air tidak boleh 
mengganggu, mengesampingkan, apalagi 
meniadakan hak rakyat atas air karena bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya selain harus dikuasai oleh 
negara, juga peruntukannya untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat;

2) pembatasan kedua adalah bahwa 
negara harus memenuhi hak rakyat 
atas air. Sebagaimana tercantum dalam 
pertimbangan bahwa akses terhadap air 
adalah salah satu hak asasi tersendiri;

3) pembatasan ketiga adalah bahwa 
pengelolaan sumber daya air harus 
mengingat kelestarian hidup;

4) pembatasan keempat adalah bahwa air 
sebagai cabang produksi yang penting dan 
menguasai hajat hidup rang banyak, dan 
harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat (vide Pasal 33 
ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945), maka 
pengawasan dan pengendalian oleh negara 
atas air sifatnya mutlak;

5) pembatasan kelima adalah bahwa sebagai 
kelanjutan hak menguasai oleh negara dan 
karena air merupakan sesuatu yang sangat 
menguasai hajat hidup orang banyak, maka 
prioritas utama yang diberikan pengusahaan 
atas air adalah BUMN atau BUMD.

C. Penutup 
Berdasarkan hasil analisis yang telah 

diuraikan dalam pembahasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa:  
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1. Makna “penguasaan oleh negara atas 
sumber daya alam” dalam konsep Pasal 
33 UUD 1945 secara otentik dapat dilihat 
dari bunyi penjelasan Pasal 33 UUD 1945 
serta pokok pikiran yang melatarbelakangi 
penyusunan Pasal 33 UUD 1945 tersebut. 
Didalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 
(_yang sekarang sudah tidak berlaku lagi_) 
dapat dipahami bagaimana tafsir otentik 
terhadap Pasal 33 UUD 1945. Adapun  
makna “penguasaan oleh negara atas 
sumber daya alam” dalam penjelasan Pasal 
33 tersebut yaitu: “...Perekonomian berdasar 
atas demokrasi ekonomi, dan kemakmuran 
bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang 
produksi yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak harus 
dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk 
produksi jatuh ke tangan orang-seorang 
yang berkuasa dan rakyat yang banyak 
ditindasinya.Hanya perusahaan yang tidak 
menguasai hajat hidup orang banyak boleh 
ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung dalam 
bumi adalah pokok-pokok kemakmuran 
rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.”
Selanjutnya, berkaitan dengan makna 
“penguasaan oleh negara” dalam konsep 
Pasal 33 UUD 1945 dilihat dari pokok 
pikiran yang melatarbelakangi penyusunan 
Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan meresapi 
pandangan Muhammad Hatta sebagai salah 
seorang pendiri bangsa (the founding fathers) 
bangsa Indonesia, yang sekaligus sebagai 
arsitek Pasal 33 yang menyatakan bahwa 
kemunculan Pasal 33 dilatarbelakangi oleh 
semangat kolektifitas yang didasarkan pada 
semangat tolong-menolong. Mohammad 
Hatta merumuskan pengertian dikuasai 
oleh negara di dalam Pasal 33 UUD 1945 
yakni penguasaan oleh negara tidaklah 
berarti bahwa negara sendiri menjadi 
pengusaha, usahawan atau ordernemer. 
Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan 
negara terdapat pada membuat peraturan 
guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan 
yang melarang pula penghisapan orang yang 
lemah oleh orang yang bermodal.

2. Dari pengujian UU di bidang sumber daya 
alam (UU No. 20/2002, UU No. 22/2001, UU 
No. 27/2007, dan UU No. 7/2004) terhadap 
Pasal 33 UUD 1945, dapat ditarik ‘benang 
merah’ beberapa makna yang menjadi 
penafsiran Mahkamah Konstitusi. Merangkai 
makna Pasal 33 UUD 1945 dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi sangat penting 
dilakukan untuk melihat perkembangan 
konstitusionalitas “penguasaan oleh negara 
atas sumber daya alam”.

3. Makna “penguasaan oleh negara atas 
sumber daya alam” berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi adalah sebagai 
berikut:
a. bahwa “dikuasai oleh negara” 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 UUD 1945 mengandung pengertian 
yang lebih tinggi atau lebih luas 
daripada pemilikan dalam konsepsi 
hukum perdata. Konsepsi penguasaan 
oleh negara merupakan konsepsi 
hukum publik yang berkaitan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat yang dianut 
oleh UUD 1945, baik di bidang politik 
(demokrasi politik) maupun ekonomi 
(demokrasi ekonomi). Dalam paham 
kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang 
diakui sebagai sumber, pemilik dan 
sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam kehidupan bernegara, sesuai 
dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat“. Dalam pengertian 
kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup 
pula pengertian kepemilikan publik oleh 
rakyat secara kolektif. 

b. pengertian “dikuasai oleh negara” 
haruslah diartikan mencakup makna 
penguasaan oleh negara dalam arti luas 
yang bersumber dan diturunkan dari 
konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia 
atas segala sumber kekayaan “bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya”, termasuk pula di dalamnya 
pengertian kepemilikan publik oleh 
kolektivitas rakyat atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud. Rakyat 
secara kolektif itu dikonstruksikan 
oleh UUD 1945 memberikan mandat 
kepada negara untuk mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan 
pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan 
(beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. penguasaan negara dalam pengertian 
“dikuasai oleh negara” memberikan 
mandat kepada negara untuk 
melaksanakan 5 (lima) fungsi 
penguasaan negara yaitu:
- Fungsi pengurusan oleh negara 

(bestuursdaad) dilakukan oleh 
pemerintah dengan kewenangannya 
untuk mengeluarkan dan mencabut 
fasilitas perizinan (vergunning), 
lisensi (licentie), dan konsesi 
(concessie);

- Fungsi pengaturan oleh negara 
(regelendaad) dilakukan melalui 
kewenangan legislasi oleh DPR 
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bersama dengan Pemerintah, dan 
regulasi oleh Pemerintah (eksekutif);

- Fungsi kebijakan (beleid)
dilakukan oleh pemerintah dengan 
merumuskan dan mengadakan 
kebijakan;

- Fungsi pengelolaan (beheersdaad) 
dilakukan melalui mekanisme 
pemilikan saham (share-holding) 
dan/atau melalui keterlibatan 
langsung dalam manajemen Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan 
Hukum Milik Negara sebagai 
instrumen kelembagaan melalui 
mana negara c.q. Pemerintah 
mendayagunakan penguasaannya 
atas sumber-sumber kekayaan itu 
untuk digunakan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;

- Fungsi pengawasan oleh negara 
(toezichthoudensdaad) dilakukan 
oleh negara c.q. Pemerintah 
dalam rangka mengawasi dan 
mengendalikan agar pelaksanaan 
penguasaan oleh negara atas cabang 
produksi yang penting dan/atau 
yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dimaksud benar-benar 
dilakukan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran seluruh rakyat.

d. Kelima bentuk penguasaan negara 
dalam pengertian “dikuasai oleh negara” 
tersebut yaitu  fungsi negara untuk 
mengadakan kebijakan (beleid) dan 
tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan 
(beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) adalah 
ditempatkan dalam posisi yang sama. 

Kelima bentuk fungsi penguasaan negara 
tersebut, jika tidak dimaknai sebagai satu 
kesatuan tindakan, maka harus dimaknai secara 
bertingkat berdasarkan efektifitasnya untuk 
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Bentuk fungsi penguasaan negara peringkat 
pertama adalah negara melakukan pengelolaan 
secara langsung atas sumber daya alam, 
sehingga negara mendapatkan keuntungan yang 
lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. 
Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah 
negara membuat kebijakan dan pengurusan, 
dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah 
fungsi pengaturan dan pengawasan.

4. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa 
seluruh ketentuan (lima ayat) dalam Pasal 33 
UUD 1945 harus dipahami sebagai kesatuan 
yang bulat dan dengan semangat untuk 
senantiasa menjadikan UUD 1945 sebagai 

konstitusi yang hidup (living constitution). 
Apa maknanya bahwa Pasal 33 UUD 1945 
merupakan konstitusi yang hidup (living 
constitution)? Sebagai konstitusi yang hidup, 
maka Pasal 33 UUD 1945 akan berkembang, 
tumbuh dan menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman. Barangkali kedepan 
perkembangan pemaknaan Pasal 33 UUD 
1945 jauh dari apa yang dibayangkan 
sekarang. Demikian juga dengan apa yang 
dibayangkan oleh para pendiri republik 
ketika menyusun UUD 1945.
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