Dari Redaksi
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan
Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016. Pada setiap penerbitan Jurnal Legislasi
Indonesia, redaksi berusaha untuk memuat artikel-artikel yang kami terima, dengan memperhatikan
kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016
memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.
Jurnal edisi kali ini diawali dengan artikel yang membahas mengenai polemik pengujian peraturan
daerah. Dalam artikel ini penulis membandingkan antara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah
Agung berdasarkan Undang-Undang Kehakiman, dengan kewenangan executive review berdasarkan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Masih bertemakan mengenai pemerintah daerah, artikel
berikutnya membahas mengenai politik hukum pembentukan perangkat daerah. Dalam artikelnya
Penulis memaparkan analisanya terkait pembentukan perangkat daerah tersebut, sebagai bentuk
tanggapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Analisa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tema berikutnya yang diusung
dalam salah satu artikel Jurnal. Dalam artikelnya Penulis mempertanyakan akibat hukum putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan bagaimana keberadaan serta daya laku dari
semua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air tersebut
terutama peraturan pemerintah yang diundangkan setelah sidang di Mahkamah Konstitusi berakhir.
Topik hangat mengenai penggandaan uang yang baru-baru ini terjadi juga menjadi pembahasan
dalam salah satu tulisan Jurnal. Penulis mengaitkan tindak pidana penggandaan uang ini dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagaimana pengaturannya dan bagaimana pula cara
pembuktiannya.
Seperti kita ketahui bersama terorisme masih menjadi isu global yang menjadi sorotan dunia
internasional. Terkait dengan hal tersebut, salah satu artikel dalam Jurnal kali ini mencoba
menganalisa mengenai pengesahan tindak pidana pendanaan teroris pada era Masyarakat Ekonomi
ASEAN, dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk konsisten dengan upaya pemberantasan
terorisme melalui sejumlah perangkat aturan hukum nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum umum dan kondisi kekinian sampai pada pengakuan dunia internasional.
Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti
di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata disebabkan karena para narapidana protes
terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan. Dalam kaitanya dengan hal tersebut, salah satu artikel Jurnal mencoba
memaparkan apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat berpotensi untuk menimbulkan
suatu tidak pidana.
Tema berikutnya yang menjadi pembahasan dalam artikel adalah mengenai penyandang
disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia
yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara Indonesia. Sebagian
besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin
disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan
hak penyandang disabilitas. Artikel ini menyoroti mengenai upaya pemerintah dalam mewujudkan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Artikel selanjutnya membahas mengenai pengaturan hak atas tanah masyarakat hukum adat
yang mengambil studi atas permasalahan pengakuan atas tanah masyarakat hukum adat Dayak di
Kalimantan Tengah. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah
kecil dalam proses adjudikasi di industri jasa keuangan. Proses adjudikasi ini adalah salah satu
bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang kini semakin diminati para pelaku bisnis untuk
menyelesaikan sengketa di luar peradilan (non-litigasi), karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif

iii

dibandingkan menggunakan jalur peradilan (litigasi). Dan artikel penutup pada Jurnal edisi kali ini
mengangkat tema mengenai diskriminasi terhadap jangka waktu cuti melahirkan bagi Dokter dan
Bidan PTT.
Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 4 Tahun 2016 redaksi mengucapkan terimakasih
dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H.,
M.Hum., Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.Hum., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M. 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.
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Polemic Against Regional Regulation Review (Law
Number 48 of 2009 on Justice Authority Versus
Law Number 23 on 2014 on Local Governance)
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Legal aspects of reviewing Regional Regulation cannot
be separated from a study on the implementation
of regional autonomy in Indonesia’s dimensions
of governance. The study on reviewing regional
regulations (executive or judicial review) is one of
the implications of the supervisory system of the
central government towards local regulations in the
implementation of regional autonomy. Construction law
and the ambivalence of attraction reviweing authority
over regional regulations cause the Supreme Court
as the judicial body feels itself as the only institution
that is more appropriate to try or review the legality
of a Regional Regulation through the mechanism
of judicial review. As not to miss a government or
executive agency also claims to be competent to
examine simultaneously cancel the enforceability of
a regulation if it is proved problematic through the
mechanism of executive review.

Aspek hukum pengujian Peraturan Daerah tidak
terlepas dari studi terhadap penerapan kebijakan
otonomi daerah dalam dimensi tata kelola
pemerintahan Indonesia. Kajian terhadap pengujian
peraturan daerah (executive review atau judicial
review) merupakan salah satu implikasi dari sistem
pengawasan pemerintah pusat terhadap produk
hukum daerah dalam penyelenggaraan otonomi
daerah. Terjadinya ambivalensi konstruksi hukum
dan tarik menarik kewenangan pengujian atas
peraturan daerah. Mahkamah Agung selaku lembaga
yudikatif merasa dirinya sebagai satu-satunya
lembaga yang lebih pantas untuk mengadili atau
menguji legalitas sebuah Perda melalui mekanisme
judicial review. Seolah tidak ketinggalan pihak
pemerintah atau lembaga eksekutif juga mengklaim
dirinya lebih berkompeten untuk menguji sekaligus
membatalkan keberlakuan sejumlah Perda apabila
terbukti bermasalah melalui mekanisme executive
review.
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Pembentukan perangkat daerah menganut asas
desentralisasi dalam penyelengaraan pemerintahan
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemerintahan
Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Perintah Pusat.
Dengan asas desentralisasi berarti ada pelimpahan
wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat
bawahnya secara hirarkis. Tuntutan reformasi
untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu
Indonesia yang lebih demokrasi, lebih transparan,
serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat ditawartawar lagi. Menentang reformasi berarti menentang

Local government officers forming uses the
decentralization principle in governance implementation
as referred to in Article 18 section (5) of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia that stated
Local Governance implement autonomy in all aspects
unless for governance matters that under prevailing
laws become Central Government’s authority. Because
of decentralization principle, there are hierarchy
delegations of authority on the organization. The
reformation demands new Indonesia, which means
Indonesia that, is more democratic, transparent and
pays higher respect for human rights. It means against
reformation is same with against the will of people.
However, in reformation implementation we have
to follow the constitution so that the reformation will
be in peace. After almost 2 (two) decades after the
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kehendak rakyat. Hanya saja dalam pelaksanaan
reformasi kita harus tetap berjalan pada koridor
konstitusi, agar reformasi tersebut dapat berlangsung
secara damai. Setelah hampir 2 (dua) dekade paska
masa reformasi bergulir, telah terjadi perubahan
pada urusan pemerintah daerah (otonomi daerah)
termasuk format restrukturisasi perangkat daerah
dari setiap rezim peraturan perundang-undangan.
Tulisan ini merupakan analisis singkat dan kritis
tentang politik hukum pembentukan perangkat
daerah di Indonesia pasca reformasi. Secara khusus
tulisan ini menyoroti beberapa aspek penting dalam
peraturan perundang-undangan terkait dengan
restrukturisasi perangkat daerah paska bergulirnya
reformasi dari 1999 sampai dengan sekarang.

reformation, there is a change in local government
affairs (regional autonomy) including local government
restructuring format in each legislation regime. This
writing is a brief and critical analysis concerning
legal politic of local government officers’ designation
in Indonesia after reformation. Especially, this
writing outlines some important aspects in legislation
regarding local government officers’ restructuring after
reformation from 1999 until now.
Keywords: local government officers,
regional autonomy

reformation,
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of Law Number 7 of 2004 on Water Resources

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.4.

Constitutional Court’s authority under Article 24C
section (1) of the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia in terms of review the legislation only
to review the legislation against the Constitution.
However, the decision No. 85/PUU-XI/2013
on Review of Law Number 7 of 2004 on Water
Resources, the Constitutional Court declared some
of the implementing regulations of these laws do
not fulfill the basic principles of water resources
management restrictions. So it will be seen how the
legal consequences of the Constitutional Court Number
85/PUU-XI/2013 and how to apply the power of the
implementing regulations of Law Number 7 of 2004
on Water Resources. Whereas under Article 57 of Law
of the Constitutional Court stated that the ruling of
the Constitutional Court stated that the substance of
sections, articles and/or parts of laws contrary to the
constitution. So that the implementing regulations of
Law Number 7 of 2004 on Water Resources remains
in effect throughout has been no decision or rule that
states no longer valid. To avoid government regulation
promulgated after the Constitutional Court ruling to
overturn legislation that became the legal basis for the
government to promulgate regulations, to be made the
rule that when the Constitutional Court to investigate
and adjudicate a law, then the process of formation of
the implementing regulations on enactment legislation

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal
pengujian peraturan perundang-undangan hanya
untuk menguji undang-undang terhadap undangundang dasar. Akan tetapi, dalam putusan Nomor
85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air, Mahkamah Konstitusi menyatakan
beberapa peraturan pelaksana dari undang-undang
tersebut tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan
pengelolaan sumber daya air. Sehingga akan dilihat
bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut dan
bagaimana daya berlaku dari peraturan pelaksana
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air tersebut. Pasal 57 Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/
atau bagian undang-undang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Sehingga peraturan
pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
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tentang Sumber Daya Air tetap berlaku sepanjang
belum ada putusan atau aturan yang menyatakannya
tidak berlaku lagi. Untuk menghindari adanya
peraturan pemerintah yang diundangkan setelah ada
putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan
undang-undang yang menjadi dasar hukum
pengundangan peraturan pemerintah tersebut,
agar dibuat aturan bahwa pada saat Mahkamah
Konstitusi memeriksa dan mengadili suatu undangundang, maka proses pembentukan peraturan
pelaksana atas undang-undang yang diuji tersebut
agar dihentikan sementara sampai ada putusan dari
Mahkamah Konstitusi.

being tested is to be suspended until there is a decision
of the Constitutional Court.
Keyword: Decision, Constitutional Court,
Consequences.
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Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat
Pribadi)

Crime of Money Doubling in The Draft Penal
Code (Case Overview of Money Doubling by Dimas
Kanjeng Taat Pribadi))
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Crime of money doubling is not regulated in the Code
of Penal (Penal Code) but doubling or procuring money
is the authority of Bank Indonesia set out in banking
legislation. The raising issues are about money
doubling evidence under the criminal law in Indonesia
and the imposition of criminal offenses money doubling
in the regulation. The results showed proving criminal
money doubling committed by Dimas Kanjeng Taat
Pribadi under the Criminal Code is not set but can be
proved by using modus operandi of darkening and
deceiving each student to deposit the dowry to him to
be duplicated, but it becomes a mode to defraud them.
So it may be liable to Article 374 of Criminal Code of
embezzlement and Article 378 of the Criminal Code of
fraud and imposition of punishment against money
doubling to prove the mode used can be dropped
criminal embezzlement and fraud in the Criminal Code,
Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 on
Prevention and Combating Money Laundering Article
2 section (1) and Law Number 7 of 1992 on Banking.

Tindak Pidana penggandaan uang tidak diatur
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tetapi penggandaan atau pengadaan
uang di Indonesia merupakan kewenangan Bank
Indonesia yang diatur di dalam undang-undang
perbankan. Permasalahan yang diangkat adalah
tentang Pembuktian penggandaan uang menurut
hukum pidana di Indonesia dan penjatuhan tindak
pidana penggandaan uang di dalam undang-undang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian
pidana penggandaan uang yang dilakukan Dimas
Kanjeng Taat Pribadi menurut KUHP tidak diatur
tetapi dapat dibuktikan dengan modus operandi
yang digunakannya yaitu dengan menggelapkan
dan menipu setiap santrinya yang masuk dengan
menyetorkan sejumlah mahar kepadanya untuk
digandakan tetapi hal tersebut menjadi modus
untuk menipu para santrinya. Sehingga dapat
dipidana dengan Pasal 374 KUHP penggelapan dan
Pasal 378 KUHP penipuan dan Penjatuhan pidana
terhadap penggandaan uang dengan membuktikan
modus yang digunakan dapat dijatuhkan pidana
penggelapan dan penipuan di dalam KUHP, Undang
– Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1), UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Kata kunci: Penggandaan, Modus operandi dan
Mahar.
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Praktik tindak pidana pendanaan dan pencucian
uang yang berhubungan dengan kegiatan terorisme
berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan
pemanfaatan teknologi sehingga peran penegakan
hukumnya memunculkan sejumlah kendala karena
melintasi batas territorial negara pada komunitas
asia tenggara oleh karena itu bangsa Indonesia
konsisten dengan upaya pemberantasan terorisme
melalui sejumlah perangkat aturan hukum nasional
yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum
dan kondisi kekinian sampai pada pengakuan dunia
internasional.

The practice of the crime of financing and money
laundering related to terrorist activities developed
in accordance with the development of science
and technology utilization so that the role of law
enforcement raises a number of obstacles for crossing
the boundaries of territorial states on Southeast Asia
community therefore Indonesian nation is consistent
with efforts to combat terrorism through a set of rules
national laws in accordance with the principles of
the common law and the current condition until the
international recognition.
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Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di
Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata
disebabkan karena para narapidana protes terhadap
pemberlakuan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan. Mereka, khususnya narapidana
koruptor dan bandar narkoba, merasa dirugikan,
merasa menjadi korban, merasa diperlakukan
diskriminatif, dalam pemberian hak-haknya di
dalam lembaga pemasyarakatan, terutama hak
untuk mendapatkan remisi. Kekeliruan perumusan
norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 menjadi pangkal terjadinya tindak pidana baru
(kriminogen). Menjadi indikasi yang sangat kuat
bahwa Peraturan Pemerintah dibuat tidak sesuai
prosedur yang ada, sebagaimana diatur
dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Some riots at the correctional institution lately, such as
at Tanjung Gusta, most likely caused by disappointed
inmates toward the Government Regulation Number
99 of 2012 on Second Amendment to Government
Regulation Number 32 of 1999 on Requirements
and Procedures of Inmates’ Rights Fulfillment. The
inmates, whose case are corruption and narcotics; feel
discriminated against their rights to obtain remission
in the correctional institution. The false formulation
of norms on the Government Regulation Number 99
of 2012 is the main cause of new criminal behavior
(criminogenic). It is a strong indication that the
Government Regulation made by incorrect procedures,
under Law Number 12 of 2011 on Legislation Making.

Kata kunci: regulasi, tindak pidana baru.
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Persons with disabilities have equal status before the
law, exercise the same human rights, and play an
integral part as the citizens of Indonesia. Most of persons
with disabilities in Indonesia are living in vulnerable
conditions, left behind, and/or underprivileged caused
by barriers, obstacles, difficulties, and abdication of
their rights as persons with disabilities. Previously,
the rights of persons with disabilities had been
regulated in Law Number 4 of 1997 on Persons
with Disabilities. However, with an old paradigm
(charity based or social based), the law focused
on vulnerability and weaknesses of persons with
disabilities, and therefore, they required assistance
as objects of charity, services, or rehabilitation. The
Government and public in general had not provided
equal opportunities for persons with disabilities to
develop themselves independently based on their own
rights (rights based). With the repeal of Law Number 4
of 1997 and promulgation of Law Number 8 of 2016 on
Persons with Disabilities, a new paradigm begins. The
Government tries to lead the ways to respect, protect,
and fulfill the rights of persons with disabilities,
which are expected to improve their welfares.
Ensuring optimal improvement, enforcement of law
and stakeholders’ participation including government
and local government, the National Commission for
Persons with Disabilities (KND), and public in general
are expected to respect, protect, and fulfill the rights of
persons with disabilities.

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan
hukum, memiliki hak asasi manusia yang sama,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Warga Negara Indonesia. Sebagian besar
penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam
kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin
disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan,
kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak
penyandang disabilitas. Sebenarnya penyandang
disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun
pengaturan dalam Undang-Undang tersebut masih
menggunakan paradigma lama, yaitu belas kasih,
pelayanan, atau rehabilitasi (charity based atau social
based), yang menganggap mereka sebagai kelompok
yang rentan dan lemah sehingga perlu dibantu.
Pemerintah dan masyarakat belum memberikan
kesempatan yang sama kepada penyandang cacat
untuk mengembangkan dirinya melalui kemandirian
berdasarkan hak yang dimilikinya (right based).
Dengan
dicabutnya
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun 1997 dan diundangkannya UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, terjadi perubahan paradigma terhadap
Penyandang Disabilitas. Pemerintah berupaya untuk
menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Agar
pelaksanaan
penghormatan,
pelindungan,
dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud
dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan
peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND),
dan masyarakat.
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masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat salah
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of the Republic of Indonesia that outlines the existence
and rights of adat law community have been accepted
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satunya di dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang menunjukkan
bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum
adat telah diterima dalam kerangka hukum yang
berlaku di Indonesia. Masyarakat hukum adat Dayak
merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah yang
telah hidup secara turun temurun berdasarkan
kearifan budaya setempat. Keberadaan Dewan Adat
Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebuah
lembaga adat yang telah ditegaskan dalam Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan
Adat Dayak di Kalimantan Tengah, diharapkan
dapat menjaga, memelihara, dan mempertahankan
nilai-nilai hukum adat. Terlebih pasca putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang
menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang
berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.
Demikian halnya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat, yang juga memberikan ruang bagi pengakuan
terhadap masyarakat hukum adat. Peraturan ini
tentunya memberikan harapan kepada Masyarakat
hukum adat untuk mendapatkan pengakuan
dan perlindungan hak hak yang dimilikinya yaitu
Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta Kekayaan dan/
atau benda-benda Adat serta Kelembagaan/Sistem
Pemerintahan.

in prevailing laws of Indonesia. Dayak adat law
community is native people of Central Kalimantan who
have lived with their local wisdoms. The Council of Adat
Dayak of the Province of Central Kalimantan is hoped
for keeping and maintaining adat laws. Furthermore,
after the Decisions of the Constitutional Court Number
35/PUU-X/2012 that outlines Adat Forest is no longer
State Forest. In addition, Regulation of the Minister of
Home Number 52 of 2014 on Guidelines for Recognition
and Protection of Adat Law Communities also gives
a hope for their recognition. This regulation provides
hopes for adat law community to get recognition and
protection for their rights such as Adat Area, Adat Law,
Wealth and/or Adat objects as well as Institutions/
Governance System.
Keywords: adat law community, rights, legislation
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Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) kini semakin
diminati para pelaku bisnis untuk menyelesaikan
sengketa di luar peradilan (non-litigasi). Cara ini dinilai
lebih efisien dan efektif dibandingkan menggunakan
jalur peradilan (litigasi). Salah satu bentuk APS
yang saat ini mulai diterapkan adalah Adjudikasi.
Adjudikasi khusus digunakan untuk menyelesaikan
sengketa yang melibatkan nasabah kecil. Penelitian
ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah.
Pertama, untuk mengkaji jenis APS yang dapat dipakai
di industri jasa keuangan. Kedua, untuk mengkaji
proses Adjudikasi di industri jasa keuangan. Ketiga,
untuk mengkaji aspek perlindungan hukum bagi
nasabah kecil dalam proses Adjudikasi.
Kata kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),
pelaku bisnis, industri jasa keuangan.
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Alternative Dispute Resolution (ADR) now increasingly
in demand by business entities to resolve dispute out
of the court (non-litigation). This method is considered
more efficient and effective than proceeding through
the courts (litigation). One of the ADR forms that
currently implemented is Adjudication. Adjudication
is specifically used to resolve disputes involving small
customers. This research is directed to answer three
problem formulations. First, to examine type of ADR
that can be used in the financial services industry.
Second, to examine the Adjudication process in the
financial services industry. Third, to examine the
legal aspects of protection for small customers in the
Adjudication process.
Keywords: Alternative Dispute Resolution
(ADR), 		
business entities, financial services industry.
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Melahirkan bagi Dokter dan Bidan Pegawai Tidak
Tetap
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In work, female employees get the special treatment in
getting leaves due to their nature as women such as
menstrual, pregnant and giving birth, miscarriage and
breastfeeding or breast pumping leaves. Regarding
rights of 3 (three) months leave for private female
employees are clearly regulated in Article 82 section (1)
of Law Number 13 of 2013 on Employment where the
company must give the rights. Furthermore, the same
rights for female Civil Servant have also regulated in
Article 19 section (3) of Government Regulation Number
24 of 1976 on Civil Servant Leaves. Practically, the
maternity leaves have not been applied for Doctors
and PTT Midwives as well as Government Officers in
Contract in Ministry of Health. It is against the Human
Rights and legality in accordance with the prevailing
laws and regulations. This writing discusses on how
duration of leaves are given, especially for Doctors and
PTT Midwives in Ministry of Health.

Dalam dunia kerja, pekerja perempuan mendapat
keistimewaan dalam pelaksanaan cuti yang terkait
dengan kodratnya sebagai seorang perempuan.
Keistimewaan tersebut meliputi cuti haid, cuti hamil
dan melahirkan, cuti keguguran dan hak menyusui
atau memerah Air Susu Ibu (ASI). Terkait hak
cuti dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut,
bagi pekerja perempuan di perusahaan swasta
telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 82
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013
tentang Ketenagakerjaan, dimana perusahaan
harus memenuhi hak cuti pekerja perempuan
sesuai jangka waktu tersebut. Selanjutnya, untuk
pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut pegawai ASN wanita juga telah diatur dalam
pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Dalam prakteknya, pemberian jangka waktu cuti
melahirkan tersebut belum mengakomodir Dokter
dan Bidan PTT di lingkungan Kementerian Kesehatan
atau yang dengan adanya UU ASN dikenal dengan
istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK), sehingga kebijakan ini sangat tidak sesuai
dengan pengagungan atas HAM dan legalitas yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang ada. Dalam tulisan ini akan dibahas
mengenai bagaimana penerapan terhadap pemberian
jangka waktu cuti melahirkan untuk tenaga
kesehatan, khususnya Dokter dan Bidan sebagai
PTT dilingkungan Kementerian Kesehatan.
Kata kunci: hak cuti, pekerja perempuan, Dokter dan
Bidan PTT.
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Abstrak
Aspek hukum pengujian Peraturan Daerah tidak terlepas dari studi terhadap penerapan kebijakan otonomi
daerah dalam dimensi tata kelola pemerintahan Indonesia. Kajian terhadap pengujian peraturan daerah (executive
review atau judicial review) merupakan salah satu implikasi dari sistem pengawasan pemerintah pusat terhadap
produk hukum daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terjadinya ambivalensi konstruksi hukum
dan tarik menarik kewenangan pengujian atas peraturan daerah. Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif
merasa dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang lebih pantas untuk mengadili atau menguji legalitas sebuah
Perda melalui mekanisme judicial review. Seolah tidak ketinggalan pihak pemerintah atau lembaga eksekutif
juga mengklaim dirinya lebih berkompeten untuk menguji sekaligus membatalkan keberlakuan sejumlah Perda
apabila terbukti bermasalah melalui mekanisme executive review.
Kata kunci: uji materiil, peraturan daerah, otonomi daerah.
Abstract
Legal aspects of reviewing Regional Regulation cannot be separated from a study on the implementation of regional
autonomy in Indonesia’s dimensions of governance. The study on reviewing regional regulations (executive or judicial
review) is one of the implications of the supervisory system of the central government towards local regulations in
the implementation of regional autonomy. Construction law and the ambivalence of attraction reviweing authority
over regional regulations cause the Supreme Court as the judicial body feels itself as the only institution that is
more appropriate to try or review the legality of a Regional Regulation through the mechanism of judicial review.
As not to miss a government or executive agency also claims to be competent to examine simultaneously cancel the
enforceability of a regulation if it is proved problematic through the mechanism of executive review.
Keywords: judicial review, regional regulations, regional autonomy.

A. Pendahuluan
Peraturan daerah (Perda) merupakan produk
hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan
bersama kepala daerah (Gubernur, Bupati,
atau Walikota). Substansi perda pada intinya
berkaitan dengan implementasi kebijakan
otonomi daerah dan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan
ciri khas masing-masing daerah. Tanpa Perda,

program pembangunan daerah akan makin
sulit menemukan ruang aksentuasi dan
aktualisasinya secara akseleratif dikarenakan
tidak mempunyai payung hukum yang kokoh.
Besar kenaikan Perda yang bermasalah dari
tahun ke tahun patut mendapat perhatian
serius. Pemerintah melalui Kementerian Dalam
Negeri, dalam rentang waktu 2002-2009 telah
membatalkan sebanyak 2.246 Perda dan
pada tahun 2010-2014 sebanyak 1501 Perda.
Sepanjang tahun 2011 diklarifikasi 9000 Perda
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dan ditemukan 351 bermasalah, tahun 2015
sebanyak 139 Perda, dan tahun 2016 sebanyak
3143 Perda.1
Hingga saat ini, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah masih dihadapkan
pada polemik hukum terkait cara penyelesaian
Perda
bermasalah
tersebut.
Pemerintah
membatalkan sejumlah Perda bermasalah lewat
mekanisme “executive review”. Pengujian Perda
lewat mekanisme executive review atau judicial
review adalah bentuk pengawasan produk
hukum daerah dalam penyelenggaraan otonomi
daerah. Dalam spektrum Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (UUP3), Perda
merupakan salah satu jenis produk hukum
“regelling” yang secara hirarkis berada di bawah
Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan
Pemerintah (PP). Oleh karena itu pembentukan
Perda sejatinya tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi sebagaimana yang
diatur dalam UUP3.
Pilihan “executive review’ yang digunakan
oleh pemerintah dalam membatalkan sejumlah
Perda itu bersandar pada ketentuan dalam
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan beberapa aturan
pelaksanaannya. Di sisi lain, Mahkamah Agung
(MA) sebagai lembaga yudikatif juga mempunyai
kompetensi untuk melakukan pengujian yang
serupa. Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) juncto Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman memberikan kompetensi
mutlak bagi MA untuk melakukan pengujian
terhadap
semua
peraturan
perundangundangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang termasuk didalamnya adalah
Perda. Kewenangan demikian ini kemudian
dikenal dengan istilah judicial review atau
pengujian
peraturan
perundang-undangan
oleh lembaga yudikatif. Adapun disamping MA,
kewenangan judicial review juga dimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) namun khusus
untuk melakukan pengujian konstitusionalitas
atas undang-undang terhadap Konstitusi (UUD
1945). Harus disadari bahwa dalam setiap negara

hukum modern, urgensitas kehadiran lembaga
yudikatif harus diadakan dan harus dirumuskan
dalam konstitusi negaranya. Eksistensi fungsi
pengawasan dari badan-badan peradilan yang
independen, mandiri, dan tidak terkooptasi
oleh lembaga negara lainnya merupakan cermin
dari salah satu aspek determinan dalam negara
hukum modern seperti karakter negara hukum
kita. Lembaga peradilan yang dimaksud benarbenar tidak memihak dan tidak berada dalam
pusaran lembaga eksekutif maupun konfigurasi
kepentingan lembaga legislatif.
Dari uraian di atas, permasalahan yang akan
dibahas adalah kewenangan pengujian Peraturan
daerah sebagaimana ditentukan dalam undangundang tentang kekuasaan kehakiman serta
menurut undang-undang tentang pemerintahan
daerah,
kemudian
bagaimana
bentuk
pengawasan pemerintah pusat terhadap Perda
terkait penyelenggaraan otonomi daerah.
B. Pembahasan
B.1.Kedudukan
dan
Perundang-undangan

Fungsi

Peraturan

Dalam implementasi ide negara hukum,
undang-undang mempunyai kedudukan yang
sangat strategis. Dalam negara hukum (rechtstaat)
modern, fungsi peraturan perundang-undangan
bukan hanya memberikan bentuk, kepada nialinilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup
dalam masyarakat dan undang-undang bukan
hanya sekedar produk dari negara di bidang
pengaturan2. Peraturan perundang-undangan
adalah salah satu instrumen untuk mengatur
dan mengarahkan kehidupan masyarakat
menuju cita-cita yang diharapkan.
Keberadaan undang-undang dalam suatu
negara mempunyai kedudukan yang strategis
dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara
hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat
dari fungsi undang-undang pada umumnya.
Dalam konsepsi negara hukum, undangundang merupakan salah satu bentuk formulasi
norma hukum dalam kehidupan bernegara.
Dalam pandangan Paul Scholten, hukum itu
ada di dalam peraturan perundang-undangan,
sehingga orang harus memberikan tempat yang
tinggi kepadanya3.

1 Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai Perda bermasalah. diakses pada www.rakyat merdeka online.com, 01
September 2016.
2 Abdul Latief, hukum dan Peraturan kebijakan pada pemerintah daerah (Yogyakarta;UII Press),hlm.17
3 Satjipto Rahardjo, ilmu hukum (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006), hlm.96.
4 Bagir Manan, dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia (Jakarta : Ind-Hill, 1992), hlm 8.
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir
Manan bahwa keberadaan peraturan perundangundangan dan kegiatan pembentukan peraturan
perundang-undangan (legislasi) mempunyai
peranan yang sangat penting dan strategis sebagai
pendukung utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan4. Hal ini didasarkan atas beberapa
alasan, yaitu :
1) peraturan perundang-undangan merupakan
kaidah hukum yang mudah dikenali
(diidentifikasi), mudah ditemukan kembali,
dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum
tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas,
begitu pula pembuatnya;
2) peraturan perundang-undangan memberikan
kepastian hukum yang lebih nyata karena
kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan
mudah diketemukan kembali;
3) struktur
dan
sistematika
peraturan
perundang-undangan lebih jelas sehingga
memungkinkan untuk diperiksa kembali
dan diuji baik segi formal maupun materi
muatannya; dan
4) pembentukan dan pengembangan peraturan
perundang-undangan dapat direncanakan,
dan faktor ini sangat penting bagi negaranegara yang sedang membangun termasuk
membangun sistem hukum baru yang sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan
masyarakat.
Hans kelsen dalam bukunya General Theory
Of Law and State (1945) mengemukakan bahwa
norma hukum yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan norma hukum yang lebih
tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi
itu tidak boleh bertentangan dengan norma
lain yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya
hingga rangkaian norma ini diakhiri oleh suatu
norma dasar tertinggi (staatsfundamentalnorm).
Pendapat Kelsen ini kemudian dikenal dengan
stufentheorie.
Dengan
demikian
maka
bagaimana
undang-undang itu dibentuk dan apa isi dari
undang-undang itu ditentukan oleh peraturan
perundangan yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.
Dalam sistem norma hukum Indonesia, undangundang menempati urutan ketiga dari jenis
dan hirarki peraturan perundang-undangan.
Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan
bahwa jenis dan hirarki peraturan perundangundangan terdiri atas:
4

a. Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR
c. Undang-undang/PERPPU
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan daerah Provinsi;dan
g. Peraturan daerah Kab/Kota
B.2.Pengertian Hak Uji atau Pengujian Kembali
Istilah pengujian atau hak uji merupakan
terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda;
toetsingrecht dan istilah dari bahasa Inggris;
judicial review. Kedua istilah dalam dua bahasa
berbeda tersebut dalam penggunaannya di
Indonesia sering digunakan dengan salah
kaprah dimana seakan-akan toetsingrecht
dengan judicial review memiliki makna dan
dapat digunakan dalam konteks yang sama.
Pendapat Jimly Asshidiqie mengenai hal ini
menyatakan bahwa jika “toetsingrecht” yang
biasanya diterjemahkan dengan perkataan hak
uji dan dalam bahasa Inggris seolah diidentikan
dengan judicial review, hal ini sungguh konyol.
Toetsingrecht dalam bahasa Belanda memang
berarti menguji, sedangkan recht adalah hukum
atau hak, dengan demikian toetsingrecht
berarti hak atau kewenangan atau kewenangan
untuk menguji atau hak uji. Apabila hak atau
kewenangan itu diberikan kepada hakim atau
lembaga kekuasaan kehakiman maka dalam
bahasa Inggris disebut judicial review yaitu
terjemahan dari review yang berarti pengujian
kembali, peninjauan kembali, atau penilaian
ulang yang dilakukan oleh hakim atau lembaga
yudisial.
MA dalam sistem hukum di hampir setiap
negara
merupakan
pelaksana
tertinggi
kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan
dan fungsi pengawasan terhadap pengadilanpengadilan di bawahnya. Supremasi hukum akan
dengan mudah ditundukkan oleh supremasi
politik, jika lembaga yudikatif didesain atau
menjelma menjadi bagian integral dari cabangcabang kekuasaan lembaga eksekutif maupun
lembaga legislatif. Kekuasaan kehakiman
dalam UUD 1945 pasca amandemen ketiga
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan sebagai ikon supremasi
hukum.

Bagir Manan, dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia (Jakarta : Ind-Hill, 1992), hlm 8.
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B.3. Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah
Bagi
pemerintah
kewenangan
untuk
mencabut sejumlah Perda merupakan bagian
dari konsekuensi pengawasan preventif dan
pengawasan represif terhadap pemerintah
daerah, tidak terkecuali produk hukum daerah.
Sementara itu, sejumlah pemerintah daerah
justru melawan kebijakan pemerintah itu
dengan mengajukan judicial review atas Perda
yang dibatalkan pemerintah ke MA.
Jika berpedoman kepada UUD 1945 sebagai
hukum dasar tertinggi, pembatalan sebuah Perda
sebagai produk hukum yag berada di bawah
undang-undang harusnya dilakukan Mahkamah
Agung melalui mekanisme judicial review. Dalam
hal ini, Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945 menegaskan
bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang.
Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila
Perda dinilai bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi (termasuk dengan undang-undang)
maka proses pembatalannya berdasarkan hasil
judicial review di Mahkamah Agung. Selain itu,
Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor
5 tahun 2004 tentang Mahakamah Agung
juga telah menyatakan bahwa MA mempunyai
kewenangan menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang.
Didalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, ditegaskan
bahwa Gubernur wajib
menyampaikan Perda provinsi dan peraturan
gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan. Perda provinsi dan
peraturan gubernur yang bertentangan dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/
atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan
Keputusan Menteri. Paling lama 7 (tujuh) hari
setelah keputusan pembatalan, kepala daerah
harus memberhentikan pelaksanaan Perda
dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah
mencabut Perda dimaksud.
Apabila penyelenggara pemerintahan provinsi
tidak dapat menerima keputusan pembatalan

342

Perda provinsi dan Gubernur tidak dapat
menerima keputusan pembatalan peraturan
Gubernur tersebut dengan alasan yang
dapat dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,
Gubernur
dapat
mengajukan
keberatan kepada Presiden paling lambat 14
(empat belas) hari sejak keputusan pembatalan
Perda atau peraturan Gubernur diterima.
Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan; “Mahkamah Agung
mempunyai kewenangan menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang”. Kemudian dalam
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Mahkamah Agung ditegaskan
bahwa MA mempunyai kewenangan menguji
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang
terhadap
undang-undang.
Apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,
Perda
telah
tegas
masuk ke dalam hirarki peraturan perundangundangan, Perda telah tegas masuk ke dalam
hirarki
peraturan
perundang-undangan.
Dengan demikian, kewenangan untuk menguji
apakah Perda bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi ada
pada MA. Tetapi dalam prakteknya lebih banyak
Perda dibatalkan oleh pemerintah karena
sifatnya pemerintah lebih aktif (judicial activism),
sedangkan MA sifatnya pasif (judicial Pasivism).
Dengan demikian, eksistensi Perda akan
diawasi secara represif oleh pemerintah (executive
review) dan oleh MA melalui judicial review.
Pengkategorian masalah pembatalan Perda
apakah merupakan kewenangan pemerintah
pusat untuk melakukan penilaian terhadap
pelaksanaan otonomi daerah yang dilihat dari
Perda-perda yang ditetapkan pemerintah daerah
ataukah masalah ini menjadi masalah hukum
yang selanjutnya penyelesaiannya pun melalui
penyelesaian hukum. Batasan materi mana
yang menjadi kewenangan MA dan mana yang
menjadi kewenangan pemerintah harus jelas.
Kompleksitas
dualisme
kewenangan
pengujian Perda hingga kini masih menimbulkan
dilema hukum tersendiri terutama dikalangan
pemerintah daerah. Seperti diketahui, dengan
dalih pengawasan preventif dan pengawasan
represif, lembaga eksekutif (pemerintah) diberikan
kewenangan untuk membatalkan sebuah Perda
melalui executive review seperti tercantum dalam
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pada sisi lain, MA sebagai
lembaga yudikatif juga mempunyai kompetensi
untuk melakukan pengujian yang serupa. Pasal
24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 20 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman memberikan kompetensi
mutlak bagi MA untuk melakukan pengujian
terhadap semua peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undangundang termasuk didalamnya adalah Perda.
Kewenangan
demikian
ini,
kemudian
dikenal dengan istilah judicial review atau
pengujian
peraturan
perundang-undangan
oleh lembaga yudikatif. Adapun disamping MA,
kewenangan judicial review juga dimiliki oleh
MK namun khusus untuk melakukan pengujian
konstitusionalitas
atas
undang-undang
terhadap konstitusi (UUD 1945). Memang harus
disadari, bahwa dalam setiap negara hukum
modern, urgensitas kehadiran lembaga yudikatif
merupakan suatu keharusan yang harus
diadakan dan dirumuskan dalam konstitusi
negaranya. Eksistensi fungsi pengawasan
dari badan-badan peradilan yang independen,
mandiri, dan tidak tercampur baur dengan
lembaga negara lainnya merupakan cermin
salah satu aspek determinan dalam negara
hukum modern seperti karakter negara hukum
kita. Lembaga peradilan yang dimaksud benarbenar tidak memihak dan tidak berada dalam
pusaran lembaga eksekutif maupun konfigurasi
kepentingan lembaga legislatif.
Terkait
dengan
pengaturan
pengujian
materiil oleh MA selanjutnya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b
dan ayat (3) yang menegaskan “Mahkamah Agung
mempunyai kewenangan menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang”.
Kewenangan MA tersebut juga diatur dalam
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 tahun
1985 yang diubah dengan undang-undang
Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
menyatakan sebagai berikut :
1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang
menguji secara materiil hanya terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang.
2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan
tidak sah semua peraturan perundangundangan dari tingkat yang lebih rendah

daripada
undang-undang
atas
alasan
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya
peraturan perundang-undangan tersebut
diambil berhubungan dengan pemeriksaan
dalam tingkat kasasi.
4) Pencabutan peraturan perundang-undangan
yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan
segera oleh instansi yang bersangkutan.
Kemudian melalui Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, ketentuan mengenai
wewenang pengujian peraturan perundangundangan ditambah satu pasal yakni Pasal 31A,
yang berbunyi sebagai berikut:
1) Permohonan pengujian peraturan perundangundangan
di
bawah
undang-undang
terhadap undang-undang diajukan langsung
oleh pemohon atau kuasanya kepada MA,
dan dibuat secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak
yang menganggap haknya dirugikan oleh
berlakunya peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang yaitu:
a. perorangan warga Negara Indonesia;
b. kesatuan
masyarakat
hukum
adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang; atau
c. badan hukum publik atau badan hukum
privat,
3) Permohonan sekurang-kurangnya harus
memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi
dasar permohonan dan dengan jelas
menguraikan bahwa :
1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang dianggap
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau
2. pembentukan peraturan perundangundangan tidak memenuhi ketentuan
yang berlaku
3. hal-hal yang diminta untuk diputus.
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4) Permohonan
pengujian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Mahkamah Agung paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan;
5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat
bahwa pemohon atau permohonannya tidak
memenuhi syarat, amar putusan menyatakan
permohonan tidak diterima;
6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat
bahwa permohonan beralasan, amar putusan
menyatakan permohonan dikabulkan.
7) Dalam
hal
permohonan
dikabulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar
putusan menyatakan dengan tegas materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan
permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara
atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal putusan
diucapkan.
9) Dalam hal peraturan perundang-undangan
tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau
tidak
bertentangan
dalam
pembentukannya, amar putusan menyatakan
permohonan ditolak;
10)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang diatur oleh MA
UUD 1945 telah melimpahkan wewenang
pengujian
peraturan
perundang-undangan
di bawah undang-undang kepada MA, maka
sebaiknya pengawasan produk hukum daerah
atas dasar alasan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan hanya dilakukan oleh MA.
B.4.Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap
Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
Pemerintah pusat dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan
UUD 1945 mempunyai kewenangan untuk
mengontrol unit-unit pemerintahan daerah
provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan
kota. Yang dikontrol adalah norma hukum yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui
produk hukum daerahnya sepanjang untuk
kepentingan nasional yang objektif.
Model pengawasan yang dilakukan pemerintah
ada empat macam. Pertama, pengawasan
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preventif dibedakan menjadi dua macam:
1. terhadap rancangan Perda yang mengatur
pajak daerah, retribusi daerah, APBD,
dan Rencana Umum Tata Ruang sebelum
dilaksanakan oleh kepala daerah terlebih
dahulu dievaluasi oleh Menteri dalam negeri
untuk Ranperda provinsi, dan oleh Gubernur
terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
(executive preview); dan
2. pengesahan dari Menteri dalam negeri atau
Gubernur terhadap rancangan peraturan
kepala daerah tentang APBD.
Kedua, pengawasan represif yang berupa
pembatalan terhadap semua Perda oleh
pemerintah
melalui
peraturan
presiden
(executive review). Ketiga, pengawasan represif
yang dilakukan oleh Menteri dalam negeri atau
Gubernur berupa pembatalan (executive review)
terhadap rancangan Perda APBD dan peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota tentang penjabaran
APBD yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/
Walikota tanpa mengindahkan hasil evaluasi
dari Menteri dalam negeri untuk Provinsi dan
Gubernur untuk Kabupaten/Kota. Keempat,
upaya hukum judicial review terhadap peraturan
presiden yang membatalkan produk hukum
daerah ke MA.
C. Penutup
Dari uraian analisis dan pembahasan
diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
perlu
segera
dilakukan
penyempurnaan
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni
dengan mengalihkan kewenangan pembatalan
Perda kepada MA, agar terjadi sinkronisasi
dengan UUD 1945. Pengawasan pemerintah
pusat terhadap produk hukum daerah perlu
diperluas cakupannya. Tidak hanya pada
Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD,
APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, tata ruang, pajak daerah
dan retribusi daerah, tetapi pada semua Perda
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
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Abstrak
Pembentukan perangkat daerah menganut asas desentralisasi dalam penyelengaraan pemerintahan sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Perintah Pusat. Dengan asas desentralisasi berarti
ada pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Tuntutan
reformasi untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokrasi, lebih transparan,
serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Menentang reformasi berarti menentang kehendak rakyat. Hanya saja dalam pelaksanaan reformasi kita harus
tetap berjalan pada koridor konstitusi, agar reformasi tersebut dapat berlangsung secara damai1. Setelah hampir
2 (dua) dekade paska masa reformasi bergulir, telah terjadi perubahan pada urusan pemerintah daerah (otonomi
daerah) termasuk format restrukturisasi perangkat daerah dari setiap rezim peraturan perundang-undangan.
Tulisan ini merupakan analisis singkat dan kritis tentang politik hukum pembentukan perangkat daerah di
Indonesia pasca reformasi. Secara khusus tulisan ini menyoroti beberapa aspek penting dalam peraturan
perundang-undangan terkait dengan restrukturisasi perangkat daerah paska bergulirnya reformasi dari 1999
sampai dengan sekarang.
Kata kunci: perangkat daerah, reformasi, otonomi daerah.
Abstract
Local government officers forming uses the decentralization principle in governance implementation as referred to in
Article 18 section (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that stated Local Governance implement
autonomy in all aspects unless for governance matters that under prevailing laws become Central Government’s
authority. Because of decentralization principle, there are hierarchy delegations of authority on the organization.
The reformation demands new Indonesia, which means Indonesia that, is more democratic, transparent and pays
higher respect for human rights. It means against reformation is same with against the will of people. However, in
reformation implementation we have to follow the constitution so that the reformation will be in peace. After almost 2
(two) decades after the reformation, there is a change in local government affairs (regional autonomy) including local
government restructuring format in each legislation regime. This writing is a brief and critical analysis concerning
legal politic of local government officers’ designation in Indonesia after reformation. Especially, this writing outlines
some important aspects in legislation regarding local government officers’ restructuring after reformation from 1999
until now.
Keywords: local government officers, reformation, regional autonomy

1 Abdullah, Rozali.2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
hlm. 3.
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A.

Pendahuluan

Perangkat daerah merupakan salah satu
unit terdepan yang mewakili negara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka mewujudkan cita-cita negara
sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
segenap tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia. Negara sebagai suatu organisasi yang
besar tidak akan bisa mewujudkan cita-cita
tersebut tanpa adanya unit organisasi yang lebih
kecil di daerah provinsi dan kabupaten/kota
yang bernama perangkat daerah.
Pembentukan perangkat daerah itu sendiri
tidak terlepas dari dianutnya asas desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945,
yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Dengan asas desentralisasi berarti adanya
pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat
atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis.
Dengan kata lain desentralisasi dapat juga
dipahami
sebagai
penyerahan
wewenang
dalam manajemen pemerintahan. Melalui
pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada
tingkat bawah dengan perangkat daerahnya
diberi kesempatan untuk mengelola dan
menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
Dengan kata lain, asas desentralisasi menjadi
dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
termasuk dalam hal perubahan kewenangan
baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada
perubahan beban tugas dan struktur organisasi
yang melaksanakan kewenangan-kewenangan
tersebut yang pada gilirannya menuntut
dilakukannya
pembentukan
kelembagaan/
perangkat daerah. Intinya, penataan perangkat
daerah merupakan konsekuensi logis dari
perubahan
mendasar
kewenangan
yang
digariskan dengan asas desentralisasi.
Dalam konteks pembentukan perangkat
daerah tidak lepas dari pasang surut pengaturan
2

Ibid., hlm. 3.
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pemerintahan daerah. Perbedaan sifat pengaturan
perangkat daerah sangat tergantung pada politik
hukum pemerintahan daerah yang dibentuk,
yaitu arah yang ingin memberi keleluasaan gerak
kepada unit pemerintahan di tingkat bawah atau
justru pengelolaan pemerintahan sentralistis
dan seragam pada tingkat bawah. Masalah
politik hukum pemerintahan daerah ini menjadi
titik sentral bagi politik hukum pembentukan
perangkat daerah.
Tuntutan reformasi untuk mewujudkan
suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih
demokrasi, lebih transparan, serta menjunjung
tinggi hak-hak asasi manusia merupakan
suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar
lagi. Menentang reformasi berarti menentang
kehendak rakyat. Hanya saja dalam pelaksanaan
reformasi kita harus tetap berjalan pada koridor
konstitusi, agar reformasi tersebut dapat
berlangsung secara damai2.
Setelah hampir 2 (dua) dekade paska masa
reformasi bergulir, telah terjadi perubahan di
bidang pemerintahan daerah (otonomi daerah)
termasuk format restrukturisasi perangkat
daerah dari setiap rezim peraturan perundangundangan. Namun apakah format tersebut
sudah mendekati tuntutan reformasi itu sendiri
atau setidaknya dekat kepada Indonesia yang
lebih demokrasi dan lebih transparan atau justru
jauh dari hal tersebut?
Beberapa bulan yang lalu tepatnya
bulan Juni 2016, telah muncul pula format
baru
dalam
pembentukan
perangkat
daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(PP
18/2016)
menggantikan
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini tentunya
membawa perubahan yang signifikan terhadap
restrukturisasi perangkat daerah. Konsekuensi
dari pemberlakukan PP 18/2016 ini adalah
seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia
wajib melakukan penyesuaian paling lambat
6 (enam) bulan setelah peraturan pemerintah
ini keluar, tepatnya paling lambat pada bulan
Desember 2016 peraturan daerah tentang
perangkat daerah harus sudah terbentuk.
Untuk itu restrukturisasi perangkat daerah
secara simultan yang dilakukan oleh seluruh
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/
kota ini akan memungkinkan dihapusnya
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nomenklatur perangkat daerah untuk urusan
pemerintahan tertentu. Hal ini juga membawa
dampak psikologis bagi kepala dinas, kepala
badan dan/atau kepala kantor yang mungkin
akan dihapus nomenklaturnya.
Dengan tidak menafikan hal tersebut,
disadari bahwa pergantian peraturan perundangundangan terkait perangkat daerah termasuk
dalam hal ini PP 18/2016 merupakan politik
hukum negara dalam upaya mencari format
yang paling tepat untuk dapat mewujudkan
tercapainya
tujuan
otonomi
daerah
itu
sendiri berdasarkan asas desentralisasi yaitu
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh
lapisan masyarakat di daerah. Sedangkan
restrukturisasi perangkat daerah yang terus
berganti-ganti merupakan bagian dari side effect
pemberlakuan peraturan perundang-undangan
tersebut.
Tulisan ini merupakan analisis singkat
dan kritis tentang politik hukum pembentukan
perangkat daerah di Indonesia pasca reformasi.
Secara khusus tulisan ini menyoroti beberapa
aspek penting dalam peraturan perundangundangan
terkait
dengan
restrukturisasi
perangkat daerah paska bergulirnya reformasi
dari tahun 1999 sampai dengan sekarang.
B.

Pembahasan

B.1. Konteks Politik Hukum
Terdapat sejumlah pendapat para pakar
hukum terkait dengan konteks politik hukum.
Penulis mencatat beberapa definisi politik
hukum antara lain pendapat Padmo Wahjono,
Satjipto Rahardjo, Soedarto, Sunaryati Hartono
dan Abdul Hakim Garuda Nusantara.
Padmo Wahjono mendefinisikan politik
hukum
sebagai kebijakan dasar yang
menentukan arah, bentuk maupun isi dari
hukum yang akan dibentuk3. Lebih lanjut
ia mengatakan bahwa politik hukum adalah
kebijakan penyelenggara negara tentang apa
yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan
sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut
dapat berkaitan dengan pembentukan hukum,
penerapan hukum dan penegakannya4.

3
4
5
6
7
8
9

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik
hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang
hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan
sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat5.
Menurut Soedarto, politik hukum adalah
kebijakan dari negara melalui badan-badan
negara yang berwenang untuk menetapkan
peraturan-peraturan
yang
dikehendaki,
yang diperkirakan akan digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan6.
Sunaryati Hartono melihat politik hukum
adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan
langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah
untuk menciptakan sistem hukum nasional yang
dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional
itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia7.
Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik
hukum adalah kebijakan hukum (legal policy)
yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh
suatu pemerintahan tertentu8.
Dari beberapa pendapat mengenai definisi
politik hukum tersebut, dapat penulis simpulkan
bahwa indikator politik hukum antara lain:
a.

adanya penentuan cara dan arah untuk
mencapai tujuan nasional;

b.

menjadi dasar diadakannya suatu peraturan
perundang-undangan.

Dengan demikian urgensi politik hukum
akan sangat terasa dalam menjawab alasan
diperlukan pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan dan menentukan apa yang
hendak dicapai melalui peraturan perundangundangan tersebut.
Pada prinsipnya, politik hukum memberikan
landasan terhadap proses pembentukan hukum
yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur
serta nilai yang berkembang di masyarakat
dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat
terhadap hukum itu sendiri9.
Mencermati pendapat tersebut, politik
hukum akan menyelidiki perubahan-perubahan
apa yang harus diadakan dalam hukum yang
sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Dengan demikian

Wahjono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160.
Wahjono, Padmo. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm. 65
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35
Soedarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 151
Hartono, Sunaryati. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, hlm. 1
MD, Mahfud. 2010. Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 15
MD, Mahfud.2009. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 9.
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politik hukum akan menentukan hukum mana
yang perlu dibentuk, hukum mana yang perlu
direvisi, atau hukum yang mana yang perlu
diganti. Dengan kata lain dengan politik hukum
ditentukan peraturan perundang-undangan
mana yang perlu dibuat, mana yang perlu direvisi
dan mana yang perlu diganti.
Pergantian peraturan perundang-undangan
menandakan
bekerjanya
politik
hukum.
Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pasang
surut
pergantian
peraturan
perundangundangan di bidang pemerintahan daerah
menunjukkan bahwa telah bekerjanya politik
hukum pembentukan perangkat daerah yang
berimplikasi terhadap berubah-ubahnya format
pembentukan perangkat daerah.
B.2. Politik Hukum Pembentukan Perangkat
Daerah Pasca Reformasi
B.2.1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah

desa dimungkinkan dengan konsekuensi
pembiayaan sarana dan prasarana dan
sumber daya manusia dari pemerintah yang
menugasinya. Status kecamatan sebagai
aparat dekonsentrasi beralih menjadi
perangkat daerah otonom kabupaten dan
perangkat daerah kota.
3.

Daerah provinsi disamping daerah otonom
juga berfungsi sebagai daerah administrasi.
Dalam kedudukannya sebagai daerah
otonom, provinsi mempunyai kewenangan
dalam bidang pemerintahan yang bersifat
lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan
dalam bidang pemerintahan lainnya yang
tidak atau belum dapat dilaksanakan
oleh kabupaten dan kota. Sebagai daerah
adminstrasi, Gubernur menjadi wakil
pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

4.

Pemberian otonomi kepada daerah tidak lagi
didasarkan pada banyaknya penyerahan
urusan
melainkan
pada
pemberian
kewenangan yang luas untuk mengatur
dan menyelenggarakan urusan di semua
bidang pemerintahan kecuali kewenangan
di bidang politik luar negeri, pertahanan
dan keamanan, peradilan, moneter/fiskal
dan agama serta kewenangan bidang lain,
yakni kebijakan di bidang perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara mikro, dana perimbangan
keuangan, sistem administrasi negara dan
lembaga perekonomian negara, pembinaan
SDM, pendayagunaan SDA serta teknologi
tinggi yang strategis, konservasi dan standar
nasional.

5.

Kewenangan daerah tidak hanya di wilayah
daratan, tetapi juga di wilayah lautan yang
meliputi:

Reformasi otonomi daerah dimulai dengan
undang-undang
pertama
otonomi
daerah
paska reformasi yaitu Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(UU 22/1999). Lahirnya undang-undang ini
merupakan jawaban dari ketidakpuasan daerahdaerah atas perlakuan pemerintah pusat, yang
tidak memberikan ruang gerak kepada daerah
untuk mengatur pemerintahan daerah dengan
prakarsa sendiri. Secara garis besar arah
pengaturan pemerintahan daerah berdasarkan
UU
22/1999
antara
lain
sebagaimana
dikemukakan oleh J. Kaloh sebagai berikut10:
1.

2.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
di bagi dalam daerah provinsi, daerah
kabupaten dan daerah kota yang ketiganya
berstatus daerah otonom. Pada dasarnya
daerah otonom tidak bertingkat, yang satu
sama lain tidak mempunyai hubungan
subordinasi. Dalam pembagian daerah
otonom, daerah kabupaten dan daerah kota
menjadi daerah otonomi murni dan tidak
merangkap sebagai daerah administrasi.
Di daerah kabupaten dan daerah kota
dianut asas desentralisasi murni, asas
dekonsentrasi tidak lagi digunakan di
daerah kabupaten dan daerah kota kecuali
di daerah provinsi. Asas tugas pembantuan
dari pemerintah pusat kepada daerah
provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan

a.

eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan kekayaan laut sebatas
wilayah laut 12 mil laut diukur dari garis
pangkal kepulauan ke arah perairan
kepulauan
(kewenangan
daerah
kabupaten dan daerah kota di wilayah
laut adalah 1/3 dari batas laut daerah
provinsi, dengan demikian kewenangan
daerah provinsi di wilayah laut hanya
2/3 dari 12 mill laut dimaksud);

b.

pengaturan kepentingan administratif;

c.

pengaturan tata ruang;

10 Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta:
Rineka Cipta, hlm.62-66
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6.

d.

penegakan hukum terhadap peraturan
yang dikeluarkan atau dilimpahkan
kewenangannya oleh pemerintah; dan

e.

bantuan penegakan dan kedaulatan
negara.

Pada dasarnya daerah kabupaten dan daerah
kota diberi keleluasaan untuk menyatakan
tidak atau belum mampu menyelenggarakan
pemerintahan tertentu (melalui prosedur
bottom up) sehingga kewenangan di bidang
pemerintahan tertentu tersebut dapat
menjadi wewenang daerah provinsi. Kecuali
ada beberapa bidang pemerintahan tertentu
yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten
dan daerah kota yang meliputi bidang:
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,
industri perdagangan, penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanahan, koperasi
dan tenaga kerja.

Dalam rezim UU 22/1999, timbul kekacauan
dalam tatanan pemerintahan daerah karena
tidak adanya hubungan hirarkis antara susunan
strata pemerintahan (provinsi dan kabupaten/
kota). Akibatnya kabupaten/kota merasa tidak
perlu tunduk dan melapor kepada pemerintah
provinsi. Dengan kata lain perangkat daerah
kabupaten/kota tidak ada hubungan hirarkis
ke perangkat daerah provinsi. Hal ini tentunya
memperlambat tercapainya tujuan otonomi
karena timbul disharmonisasi program kerja
antara perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota. Kondisi ini pada
akhirnya mencerminkan bahwa pemerintah
kabupaten/kota layaknya negara dalam negara
(federalisme).
Jika ditinjau dari Pasal 1 angka 1 UU
22/1999, bahwa Pemerintah Pusat, selanjutnya
disebut Pemerintah adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri
dari Presiden beserta para Menteri. Hal ini
dapat dianalogikan bahwa jika Presiden dan
Menteri adalah Perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka Gubernur dan/atau
Bupati Walikota menjadi Perangkat daerah.
Namun dengan tidak hirarkisnya antarstrata
pemerintahan maka baik Gubernur maupun
Bupati/Walikota memiliki kedudukan sejajar
yang hanya tunduk dan patuh kepada Perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia (presiden
dan para menteri). Sedangkan Bupati/Walikota
tidak berkewajiban memperhatikan dan melapor
kepada Gubernur.

Kewenangan yang seluas-luasnya yang
diberikan kepada kabupaten/kota pada rezim
UU 22/1999 memberi celah bagi pemerintah
kabupaten/kota
membentuk
perangkat
daerah sebanyak-banyaknya dengan dalih
untuk kebutuhan daerah tersebut. Hal ini
mengakibatkan
membengkaknya
jumlah
perangkat daerah yang dibentuk namun tidak
menjamin tercapainya optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat.
Dalam
pelaksanaan
UU
22/1999,
diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 84
Tahun 2000 yang selanjutnya dicabut dan diganti
dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2003. Berikut ini politik hukum pembentukan
perangkat daerah sepanjang UU 22/1999:
Tabel 1
Politik Hukum Pembentukan Perangkat Daerah
Berdasarkan UU 22/1999 (Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2000
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003)

No

Arah
pengaturan

PP 84 /2000

PP 8/ 2003

1.

Penyebutan/
istilah

Organisasi Perangkat
Daerah

Organisasi
Perangkat Daerah

2.

Susunan
perangkat
daerah

a.

Sekretariat
Daerah
Dinas Daerah
Lembaga teknis
Daerah
Kecamatan
Kelurahan

a.

Unsur
penunjang
pemerintah
daerah
Berbentuk
Badan dan/atau
Kantor
Tidak diatur
inspektorat

•

b.
c.
d.
e.

3.

Lembaga
Teknis Daerah

•

•
•

Sekretariat
Daerah,
b. Dinas Daerah
c. Lembaga
Teknis Daerah
d. Kecamatan
e. Satuan Polisi
Pamong Praja

•

•
•

4.

Jumlah
Perangkat
Daerah

Tidak dibatasi
karena ditetapkan
oleh masing-masing
Pemerintah Daerah
berdasarkan
kemampuan,
kebutuhan dan
beban kerja.

•

•

Untuk provinsi
melaksanakan
tugas tertentu
diluar ruang
lingkup tugas
sekda dan
dinas daerah.
Untuk kab/kota
melaksanakan
bidang tertentu.
dapat berbentuk
Badan, Kantor
dan Rumah Sakit
Daerah
Dibatasi
maksimal 8
Diatur Badan
Pengawas Daerah
(tidak diatur
inspektorat)
Dibatasi
jumlah
maksimal
perangkat
daerah
disesuaikan
dengan
penilaian
daerah masingmasing.
Jumlah bidang
antara 3 s/d 4.
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5.

Urusan
pemerintahan
(pemetaan
urusan)

•

•

6.

Tipelogi
perangkat
daerah

Tidak ada
pemetaan
beban masing
urusan, fungsi
penunjang dan
pendukung.
Tidak ada
indikator untuk
pemetaan
urusan
pemerintahan.

Tidak ada tipelogi
perangkat daerah

Berdasarkan Tabel
dikemukakan bahwa :

1

•

•

Tidak ada tipelogi
perangkat daerah

tersebut,

dapat

1.

Istilah untuk perangkat daerah dalam PP
Nomor 84 Tahun 2000 dan PP Nomor 8
Tahun 2003 adalah organisasi perangkat
daerah. Kedudukannya di daerah menjadi
suatu organisasi khusus yang membantu
kepala daerah dalam penyelenggaraan
otonomi
daerah.
Hal
ini
dicermati
merupakan konsekuensi dari Pasal 1 ayat
(2) UU 22/1999 bahwa pemerintah daerah
adalah kepala daerah beserta perangkat
daerah otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

2.

Susunan perangkat daerah berdasarkan
PP Nomor 84 Tahun 2000 berbeda dengan
susunan perangkat daerah berdasarkan
PP Nomor 8 Tahun 2003. Bila dalam PP
Nomor 84 Tahun 2000, kelurahan menjadi
perangkat daerah yang berdiri sendiri. Maka
PP Nomor 8 Tahun 2003
memposisikan
kelurahan sebagai bagian dari perangkat
daerah, kecamatan. Di sisi lain, dalam PP
Nomor 84 Tahun 2000, satpol PP bukan
perangkat daerah bahkan tidak ada
pengaturan mengenai satpol PP, sedangkan
dalam PP Nomor 8 Tahun 2003, satpol PP
merupakan perangkat daerah yang berdiri
sendiri. Namun demikian, baik PP Nomor
84 Tahun 2000 maupun PP Nomor 8 Tahun
2003 menempatkan sekretariat DPRD
sebagai perangkat daerah yang tidak berdiri
sendiri melainkan bagian dari sekretariat
daerah.

3.
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8 Tahun 2003 telah mengakomodir hal
tersebut dengan merumuskan bahwa
untuk tingkat provinsi, Lembaga Teknis
Daerah mempunyai tugas melaksanakan
tugas tertentu yang karena sifatnya tidak
tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas
Daerah dalam lingkup tugasnya. Sementara
itu untuk tingkat kabupaten/kota, telah
ditentukan tugas lembaga teknis daerah
dalam bidang tertentu yaitu penelitian dan
pengembangan, perencanaan, pengawasan,
pendidikan dan pelatihan, perpustakaan,
kearsipan dan dokumentasi, kependudukan,
dan pelayanan kesehatan. Disamping itu
PP Nomor 8 Tahun 2003 telah membatasi
maksimal hanya 8 (delapan) untuk lembaga
teknis daerah provinsi dan kabupaten/kota
sedangkan bentuknya dapat berupa Badan,
Kantor dan Rumah Sakit Daerah. Namun
demikian baik PP Nomor 84 Tahun 2000 dan
PP Nomor 8 Tahun 2003, tidak mengatur
mengenai posisi inspektorat daerah sebagai
perangkat daerah. Hanya saja dalam PP
Nomor 8 Tahun 2003, diatur bahwa wajib
membentuk Badan Pengawasan Daerah di
setiap Daerah.

Tidak ada
pemetaan
beban masing
urusan, fungsi
penunjang dan
pendukung.
Tidak ada
indikator untuk
pemetaan
urusan
pmerintahan.

Dalam PP Nomor 84 Tahun 2000, Lembaga
Teknis Daerah tidak jelas perbedaan
tugasnya dengan perangkat daerah lainnya
dan bentuknya dapat berupa badan dan/
atau kantor. Hal ini menjadi aturan
yang membingungkan bagi pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota dalam hal
menentukan
indikator
pembentukan
badan dan kantor. Untuk itu, PP Nomor

4.

Jumlah Perangkat Daerah dalam PP 84
Tahun 2000, tidak dibatasi karena ditetapkan
oleh masing-masing Pemerintah Daerah
berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan
beban kerja. Hal ini tidak efektif dan efisien
dalam pelaksanaannya karena tidak ada
patokan bagi pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota untuk membentuk
perangkat daerah. Namun PP Nomor 8
Tahun 2003 telah mengatur sedemikian
rupa sehingga jumlah bidang hanya antara
3 s/d 4. Dengan kata lain PP Nomor 8 Tahun
2003 telah membatasi jumlah maksimal
perangkat daerah disesuaikan dengan
penilaian daerah masing-masing. Hal ini
tetap memunculkan beragam bentuk dan
nomenklatur perangkat daerah di daerah
provinsi dan Kabupaten/Kota.

5.

Dalam PP Nomor 84 Tahun 2000 dan PP
Nomor 8 Tahun 2003, tidak ada pemetaan
beban masing urusan, fungsi penunjang dan
pendukung dan tidak ada indikatornya. Hal
ini mengakibatkan pembentukan perangkat
daerah tidak memiliki dasar kriteria yang
jelas. Akibatnya perangkat daerah yang
terbentuk di Provinsi dan kabupaten/kota
dianggap setipe (sama ragam tipe) karena
tidak diatur tipeloginya.
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B.2.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
Politik Hukum Pemerintahan Daerah oleh
Pemerintah Pusat pada masa reformasi telah
dilembagakan melalui pranata perubahan
UUD 1945. Semangat perubahan UUD 1945
adalah mendorong terbangunnya struktur
ketatanegaraan
yang
lebih
demokratis.
Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah
dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu11:
a. Perubahan pertama disahkan pada tanggal
19 Oktober 1999
b. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18
Oktober 2000
c. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10
November 2001
d. Perubahan keempat disahkan pada tanggal
10 Agustus 2002
Substansi perubahan yang mempengaruhi
perangkat daerah terjadi pada perubahan kedua
yang menyangkut pemerintahan daerah. Hal
ini menjadi landasan yuridis perubahan UU
22/1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU
32/2004).
Setelah
dievaluasi
ternyata
banyak
kelemahan dalam UU 22/1999, antara lain dalam
pembagian kewenangan yang tidak jelas dan
multitafsir antara pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, hubungan yang tidak hirarkis
antar strata pemerintahan. Di samping itu tidak
jelasnya pembagian kewenangan antar tingkat
pemerintahan mengakibatkan terganggunya
pelayanan umum. Di sisi lain, pembentukan
perangkat daerah sering kurang berorientasi
kepada peningkatan pelayanan sehingga banyak
struktur dan tidak efisien (kaya struktur, miskin
fungsi)12.
Untuk itu, UU 32/2004 dibentuk dalam
rangka mengakomodir seluruh kelemahan
tersebut. Oleh karena itu, dalam UU 32/2004
telah ditegaskan bahwa daerah provinsi, daerah
kabupaten/ kota berstatus daerah otonom yang
bertingkat, artinya satu sama lain mempunyai
hubungan subordinasi/hirarkis. Dalam hal
ini, pemerintah daerah kabupaten/kota berada
di bawah Provinsi dan harus tunduk serta
memperhatikan kebijakan provinsi. Lebih lanjut
dapat dijelaskan bahwa perangkat daerah
kabupaten/kota juga memiliki hubungan

hirarkis dengan perangkat daerah provinsi.
Dengan aturan ini maka euforia federalisme
dalam UU 22/1999 dipatahkan dengan lahirnya
UU 32/2004 ini.
Dalam rezim UU 32/2004, pemberian
otonomi kepada daerah lebih dibatasi pada
bidang-bidang tertentu yaitu didasarkan pada
banyaknya penyerahan urusan bukan kepada
pemberian kewenangan yang luas untuk
mengatur dan menyelenggarakan urusan di
semua bidang pemerintahan. Dalam hal ini
telah diatur secara jelas pembagian kewenangan
antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/
kota secara konkuren dibagi berdasarkan
kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
Urusan pemerintahan secara konkuren artinya
urusan pemerintahan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang tertentu dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
Konsekuensinya tidak lagi diatur prosedur
bottom up bagi daerah kabupaten/kota untuk
secara leluasa menyatakan tidak atau belum
mampu
menyelenggarakan
pemerintahan
tertentu. Kaitannya dengan pembentukan
perangkat daerah, dalam UU 32/2004,
pembentukan perangkat daerah dapat lebih
dikendalikan tidak seperti yang diatur dalam UU
22/1999.
Namun demikian, terdapat persamaan
antara UU 22/1999 dan UU 32/2004 bahwa
kewenangan daerah tidak hanya di wilayah
daratan, tetapi juga di wilayah lautan yang
meliputi: (a).Eksplorasi, eksploitasi, konservasi
dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah
laut 12 mil laut diukur dari garis pangkal
kepulauan ke arah perairan kepulauan
(kewenangan daerah kabupaten dan daerah
kota di wilayah laut adalah 1/3 dari batas laut
daerah provinsi, dengan demikian kewenangan
daerah provinsi di wilayah laut hanya 2/3
dari 12 mill laut dimaksud), (b) Pengaturan
kepentingan
administratif
(c).Pengaturan
tata ruang, (d). Penegakan hukum terhadap
peraturan yang dikeluarkan atau dilimpahkan
kewenangannya oleh pemerintah, (e).Ikut serta
dalam pemeliharaan keamanan, (f).Ikut serta
dalam pertahanan kedaulatan negara.
Sepanjang pelaksanaan UU 32/2004, lahir
PP Nomor 41 Tahun 2007 yang mencabut PP

11`Tutik, Titik Triwulan. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, cet ke-2, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, hlm. 2
12 Ibid, hlm 78.
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Nomor 8 Tahun 2003. Pada dasarnya, peraturan
pemerintah ini memiliki format yang berbeda.
Politik hukum yang ditampilkan oleh PP Nomor
41 Tahun 2007 lebih jelas dan terukur daripada
peraturan pemerintah sebelumnya dalam rezim
UU 22/1999. Tabel 1.2 berikut akan
menunjukkan politik hukum pembentukan
perangkat daerah dalam rezim UU 32/2004:

Berdasarkan Tabel
dijelaskan bahwa:

2.

Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007, telah
dibedakan secara jelas susunan perangkat
daerah provinsi dan perangkat kabupaten/
kota. Di tingkat provinsi, perangkat
daerah terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah dan
lembaga teknis daerah. Sementara itu,
di tingkat kabupaten/kota, perangkat
daerah terdiri atas Sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Hal ini jelas berbeda dengan rezim
UU 22/1999, susunan perangkat daerah
provinsi dan perangkat kabupaten/kota
disamakan. Dalam PP Nomor 42 Tahun
2007
perbedaan
susunan
perangkat
daerah provinsi dengan perangkat daerah
kabupaten/kota terlihat dalam hal tidak
adanya perangkat daerah kecamatan dan
kelurahan di tingkat provinsi sedangkan
di tingkat kabupaten/kota, kecamatan
dan kelurahan menjadi perangkat daerah
yang berdiri sendiri. Disamping itu, posisi
sekretariat DPRD yang semula merupakan
bagian dari perangkat daerah, sekretariat
daerah, maka di PP Nomor 41 Tahun 2007,
sekretariat DPRD menjadi perangkat daerah
yang berdiri sendiri.

3.

Dalam Peraturan pemerintah ini juga diatur
bahwa Lembaga Teknis Daerah dapat
berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
Di samping itu inspektorat masuk dalam
Lembaga Teknis Daerah. Kedudukan kepala
badan dan kepala kantor serta direktur
Rumah Sakit di bawah dan bertanggung
jawab kepada gubernur melalui sekretaris
daerah. Dengan demikian kedudukan kepala
badan, kepala kantor dan kepala rumah
sakit sejajar dengan kepala dinas.

Berdasarkan UU 32/2004 (PP Nomor 41 Tahun
2007)
Arah pengaturan
Penyebutan/
istilah

Organisasi Perangkat Daerah

2.

Susunan
perangkat daerah

Dibedakan secara jelas perangkat daerah
Provinsi dan Kab/Kota.
Provinsi:
a.
Sekretariat daerah
b.
sekretariat DPRD
c.
dinas daerah
d.
lembaga teknis daerah.
Kab/Kota:
a.
Sekretariat daerah
b.
sekretariat DPRD
c.
dinas daerah
d.
lembaga teknis daerah.
e.
Kecamatan
f.
Kelurahan

3.

Lembaga
Daerah

•
•

Teknis

PP 41 /2007

•
•

4.

Jumlah Perangkat
Daerah

•

•
5.

6.

Urusan
pemerintahan
(pemetaan
urusan)

•

Tipelogi perangkat
daerah

•



•
•
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Unsur pendukung tugas kepala daerah
Bertugas
dalam
penyusunan
dan
pelaksanaan kebijakan daerah bersifat
spesifik
Bentuk : badan, kantor dan rumah sakit.
Badan pengawasan daerah yang disebut
inspektorat
provinsi,
inspektorat
kabupaten dan inspektorat kota.
Jumlah perangkat daerah dibatasi,
namun di luar jumlah yang sudah dibatasi
masih dapat menambah perangkat daerah
jika ada perintah peraturan perundangundangan.
Jumlah bidang antara 4 sampai 7.
Tidak ada pemetaan beban masing urusan,
fungsi penunjang dan pendukung.
Pemetaan dilakukan terhadap Daerah.
Pembentukan perangkat Daerah dibatasi
dan diwajibkan dilakukan perumpunan.
Tidak ada tipologi perangkat daerah, yang
ada hanya tipologi daerah.
Daerah dikelompokkan menjadi:
a.
Daerah Kecil (Nilai <40) :
- Setda paling banyak 3 (tiga)
asisten
- Sekretariat DPRD.
- dinas paling banyak 12 (dua
belas).
- lembaga teknis daerah paling
banyak 8 (delapan).
b.
Daerah Sedang (Nilai 40-70)
- Setda paling banyak 3 (tiga)
asisten
- Sekretariat DPRD
- Dinas paling banyak 15
(lima belas)
- lembaga
teknis
daerah
paling banyak 10 (sepuluh).
c.
Daerah Besar (Nilai >70)
- Setda, terdiri dari paling
banyak 4 (empat) asisten
- sekretariat DPRD
- dinas paling banyak 18
(delapan belas)
lembaga teknis daerah
paling
banyak
12
(duabelas).

dapat

Penyebutan istilah untuk perangkat daerah
adalah organisasi perangkat daerah. Sama
halnya dengan UU 22/1999 menempatkannya
sebagai bagian dari pemerintah daerah
maka dalam UU 32/2004, perangkat daerah
juga merupakan bagian dari pemerintah
daerah. Hal ini dicermati dalam Pasal 1 ayat
(1) UU 32/2004 bahwa pemerintah daerah
adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Politik Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

1.

tersebut,

1.

Tabel 2

No

2

Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan ....( Jorawati Simarmata )

4.

5.

Jumlah Perangkat Daerah dalam PP Nomor
41 tahun 2007 telah dibatasi, namun di
luar jumlah yang sudah dibatasi tersebut
masih memungkinkan untuk menambah
perangkat daerah apabila ada perintah
peraturan perundang-undangan. Sementara
itu, jumlah bidang telah dibatasi antara 4-7
saja.
Dalam PP Nomor 41 Tahun 2000, tidak ada
pemetaan beban masing-masing urusan,
fungsi penunjang dan pendukung. Namun
telah dilakukan pemetaan terhadap daerah
sehingga muncul kriteria tipelogi daerah
untuk menentukan dasar pembentukan dan
jumlah perangkat daerah yang dibentuk.
Dengan demikian terbentuknya perangkat
daerah bukan berdasarkan beban kerja
tetapi lebih kepada tipelogi daerah (besar,
sedang atau kecil).

Masalah-masalah yang timbul sebagai
konsekuensi dari peraturan pemerintah ini
adalah13:
1.

Adanya perumpunan dalam pembentukan
perangkat daerah telah menimbulkan
ketidakpuasan
kementerian/lembaga
karena tidak mempunyai mitra yang fokus
mengurus urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya. Akibatnya, tidak
sinergis kelembagaan daerah dengan Urusan
pemerintahan (Misal: Dinas Perhubungan
dan
Kominfo,
Dinas
Perdagangan,
Perindustrian, UMKM dan Tenaga Kerja).

2.

Perumpunan beberapa urusan pemerintahan
ke
dalam
satu
perangkat
daerah
menimbulkan kesulitan dalam menentukan
standar kompetensi bagi kepala perangkat
daerah.

3.

Diberikannya peluang untuk membentuk
perangkat daerah yang diamanatkan oleh
peraturan
perundang-undangan
telah
membawa konsekuensi :
a.

Kementerian/Lembaga berlomba-lomba
memasukkan amanat pembentukan
perangkat daerah dalam peraturan
perundang-undangan sektor. Seperti
Pangan, Penyuluhan, KB, Pemuda Olah
Raga, Kominfo, Perdagangan, dll

b.

Jumlah perangkat daerah akhirnya
tetap membengkak jauh lebih besar

dari jumlah maksimal yang sudah
ditetapkan dalam PP Nomor 41/2007.
4.

Tidak adanya penegasan perbedaan fungsi
antara badan, dinas dan kantor sehingga
menimbulkan variasi pengelompokan suatu
urusan ke dalam badan, dinas atau kantor.

5.

Jumlah bidang perangkat daerah ditetapkan
sama besarnya antara daerah kecil dengan
daerah besar. Misalnya Dinas Pendidikan
pada daerah dengan penduduk 30 ribu
sama dengan Dinas Pendidikan pada daerah
dengan penduduk 3 juta.

B.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Apabila sebelumnya di dalam UU 32/2004,
kewenangan mengatur urusan pemerintahan
“dialihkan” dari pemerintah pusat kepada
Pemerintahan Kota/Kabupaten, maka UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) “menarik”
kewenangan dari Pemerintah kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi14. Salah satu kewenangan
dari pemerintah kabupaten/kota yang ditarik ke
provinsi terkait dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta
energi dan sumber daya mineral. Dalam hal
ini, untuk ketiga bidang tersebut, dinyatakan
secara tegas dibagi antara pemerintah pusat
dan daerah provinsi. Daerah Kabupaten/kota
dibatasi hanya terkait dengan pengelolaan
taman raya kabupaten/kota dan pemanfaatan
langsung panas bumi. Di samping itu, jika rezim
UU 22/1999 dan UU 32/2004 menegaskan
bahwa daerah kabupaten/kota juga berwenang
di wilayah lautan, maka UU 23/2014 menarik
kewenangan tersebut dan mengalihkannya
menjadi kewenangan daerah provinsi. Adapun
kewenangan untuk mengelola sumber daya alam
di laut pada daerah provinsi meliputi15:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut di luar minyak
dan gas bumi.
b. pengaturan administratif.
c. pengaturan tata ruang.
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di
laut.
e. ikut
serta
dalam
mempertahankan
kedaulatan negara.

13 www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/rakerkesna-gel2-2016/kemendagri.pdf diakses tanggal 28 September 2016.
14 http://musri-nauli.blogspot.co.id/2016/07/bandul-politik-lokal-paska-uu-no-23.html diakses tanggal 19 September 2016.
15 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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Pengalihan kewenangan dari kabupaten/
kota ke provinsi tersebut berpengaruh besar
dalam pembentukan perangkat daerah. Jika
dalam rezim UU 32/2004 tidak dikenal istilah
cabang dinas, maka dalam UU 23/2014
pengalihan kewenangan sebagaimana tersebut
di atas mengakibatkan pengaturan mengenai
eksistensi cabang dinas pada perangkat daerah
provinsi di daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal
22 PP Nomor 18 Tahun 2016 dinyatakan bahwa
pada Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan
Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan
kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang
dinas di kabupaten/kota. Dalam hal ini yang
dimaksud dengan urusan pemerintahan yang
hanya diotonomikan kepada daerah provinsi
adalah urusan pemerintahan bidang kehutanan,
kelautan serta energi dan sumber daya mineral
dibagi antara pemerintah pusat dan daerah
provinsi.
Pada prinsipnya terkait dengan eksistensi
cabang dinas, rezim UU 22/1999 juga pernah
menggunakan istilah cabang dinas. Walaupun
demikian cabang dinas dalam rezim UU 22/1999
tidak sama dengan rezim UU 23/2014. Dalam
UU 22/1999, cabang dinas tersebut diakomodir
dalam PP Nomor 8 Tahun 2003, yaitu unsur
pelaksana
Pemerintah
Kabupaten/Kota
melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan
yang telah menjadi tanggung jawab dan
kewenangannya. Mencermati hal tersebut, dapat
disimpulkan bahwa cabang dinas dalam UU
23/2014 adalah perpanjangan provinsi di daerah
kabupaten/kota sedangkan cabang dinas versi
UU 22/1999 (PP Nomor 8 tahun 2003) adalah
dinas daerah kabupaten/kota yang tidak ada
hubungan hirarkisnya dengan dinas provinsi.
Lebih lanjut dalam perjalanan UU 23/2014,
lahirlah PP Nomor 18 Tahun 2016 yang
mencabut PP Nomor 41 Tahun 2007. Hal ini
mengakibatkan berubahnya politik hukum
pembentukan perangkat daerah. Secara rinci,
politik hukum pembentukan perangkat daerah
dalam rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 disajikan dalam tabel 1.3 berikut ini:
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Tabel 3
Politik Hukum Pembentukan Perangkat Daerah
Berdasarkan UU 23/2014 (PP Nomor 18 Tahun 2016)
No

Arah
pengaturan

PP 18 /2016

1.

Penyebutan/
istilah

Perangkat Daerah

2.

Susunan
perangkat
daerah

Dibedakan secara jelas perangkat
daerah Provinsi dan Kab/Kota.
Provinsi:
a. sekretariat Daerah
b. sekretariat DPRD
c. inspektorat
d. dinas
e. badan.
Kab/Kota:
a. sekretariat Daerah
b. sekretariat DPRD
c. inspektorat
d. dinas
e. badan
f. kecamatan

3.

Lembaga Teknis
Daerah

• Tidak ada lagi istilah lembaga
teknis daerah
• Badan dan inspektorat berdiri
sendiri
• Rumah sakit menjadi UPT.

3.

Jumlah
Perangkat
Daerah

•

•
•
•

4.

Urusan
pemerintahan
(pemetaan
urusan)

5.

Tipelogi
perangkat
daerah

•

Jumlah
perangkat
Daerah
Kemungkinan Lebih Banyak
dari
Sebelumnya, Namun
Jumlah Struktur Perangkat
Daerah Secara Keseluruhan
Akan Berkurang Karena Adanya
Perbedaan Jumlah Bidang dan
Kasi pada
setiap Perangkat
Daerah.
Jumlah Bidang Minimal 2
Maksimal 4.
Tidak
dapat
menambah
perangkat daerah lain di luar
yang sudah ditentukan.
Untuk memperkecil struktur
Birokrasi, Pemerintah Daerah
Dapat
menurunkan
tipe
perangkat daerah.

Pembentukan perangkat daerah
ditentukan berdasarkan hasil
pemetaan beban urusan atau
beban penunjang atau beban
pendukung.
•
Hasil pemetaan bersifat makro
(beban urusan) yang dapat juga
digunakan untuk perencanaan
dan penganggaran.
Pembentukan perangkat Derah
sesuai
dengan
jumlah
fungsi
pendukung, urusan pemerintahan
dan fungsi penunjang. Fungsi
pendukung, urusan pemerintahan
dan
urusan
pemerintahan
dikelompokkan menjadi :
•
Fungsi atau Urusan dengan
beban
besar,
diwadahi
perangkat daerah tipe A.
•
Fungsi atau Urusan dengan
beban
sedang,
diwadahi
perangkat daerah tipe B
•
Fungsi atau Urusan dengan
beban
kecil,
diwadahi
perangkat daerah tipe C
•
Fungsi atau Urusan dengan
beban sangat kecil, tidak
menjadi perangkat namun bisa
berupa Bidang, atau
Seksi/
Subbidang.

Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan ....( Jorawati Simarmata )

Berdasarkan
Tabel 1.3 tersebut, dapat
dikemukakan bahwa politik hukum pembentukan
perangkat daerah berdasarkan UU 23/2014 (PP
Nomor 18 Tahun 2016) sebagai berikut:
1.

3.

Jumlah perangkat daerah kemungkinan
lebih banyak dari
sebelumnya, namun
jumlah struktur perangkat daerah secara
keseluruhan akan berkurang karena adanya
perbedaan jumlah bidang dan kasi pada
setiap perangkat daerah. jumlah bidang
minimal 2 maksimal 4. Disamping itu,
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/
kota tidak dapat menambah perangkat
daerah lain di luar yang sudah ditentukan.
Bahkan
untuk
memperkecil
struktur
Birokrasi,
Pemerintah
Daerah
Dapat
menurunkan tipe perangkat daerah.

4.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016,
telah
diatur
kriteria/dasar
indikator
untuk pembentukan perangkat daerah
yang sangat jelas dan rinci berdasarkan
hasil pemetaan beban urusan atau beban
penunjang atau beban pendukung sehingga
lebih terukur yang dapat juga digunakan
untuk
perencanaan dan penganggaran.
Terdapat 4 tipelogi perangkat daerah yaitu
tipe A (beban besar), tipe B (beban sedang),
tipe C (beban kecil). Untuk itu, tidak lagi
dikenal perumpunan dinas dan badan,
kecuali urusan yang sangat kecil sehingga
beban tugasnya tidak masuk kategori tipe
C, diwadahi dengan kriteria skor 300-400,
setingkat bidang dan skor kurang dari 300,
setingkat sub bidang.

C.

Penutup

Istilah untuk perangkat daerah adalah
perangkat
daerah
bukan
organisasi
perangkat
daerah.
Dengan
demikian
selama hampir 2 dekade paska reformasi
penyebutan organisasi perangkat daerah
menjadi perangkat daerah.
Hal ini jika dicermati dalam UU 23/2014,
secara umum posisinya tidak lagi disebutkan
dalam definisi pemerintah daerah. Pasal 1
angka 1 UU 23/2014 menyatakan bahwa
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom. Dengan kata lain rumusan
singkatnya: Pemerintah daerah= kepala
daerah.
Berbeda dengan rezim sebelumnya (UU
22/1999 dan UU 32/2004) dimana perangkat
daerah disebut dengan istilah Organisasi
Perangkat Daerah. Posisinya ditegaskan
dalam definisi pemerintah daerah versi UU
22/1999 dan UU 32/2004, dengan rumusan
singkatnya: pemerintah daerah= kepala
daerah + perangkat daerah

2.

Hampir sama dengan susunan perangkat
daerah dalam rezim UU 32 Tahun 2004,
telah dibedakan secara terpisah pengaturan
susunan perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota. Namun
demikian rezim UU 23/2014, berdasarkan
PP Nomor 18 Tahun 2016, lembaga
teknis daerah dan kelurahan tidak lagi
termasuk dalam susunan perangkat daerah
kabupaten/kota. Jika sebelumnya badan,
kantor dan rumah sakit masuk dalam
kategori perangkat daerah yang bernama
lembaga teknis daerah maka dengan PP
Nomor 18 Tahun 2016, badan telah menjadi
perangkat daerah provinsi dan kabupaten/
kota yang berdiri sendiri. Sementara itu,
rumah sakit menjadi Unit Pelaksana Teknis
yang berada di bawah Dinas. Dengan kata
lain, rumah sakit menjadi bagian dari dinas
dan tidak berdiri sendiri sebagai perangkat
daerah. Selanjutnya inspektorat yang
sebelumnya merupakan unsur pengawasan
daerah berubah menjadi perangkat daerah
yang berdiri sendiri.

Dengan
menguraikan
politik
hukum
restrukturisasi/pembentukan perangkat daerah
paska reformasi mulai dari UU 22/1999, UU
32/2004 dan UU 23/2014 beserta peraturan
pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa
sepanjang paska reformasi pemerintah pusat
berada dalam dilema dalam menentukan politik
hukum pembentukan perangkat daerah yang
paling tepat dan sesuai dalam rangka mencapai
tujuan negara sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hal ini dikarenakan di satu
sisi ketika pemerintah pusat longgar (tanpa
memberikan kriteria/dasar untuk membentuk
perangkat daerah), pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota menjadi tidak terkendali
dalam membentuk perangkat daerah sehingga
cenderung tumpang tindih dan tidak efisien
bahkan jauh dari harapan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan prima. Hal ini menjadi
indikator bahwa pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota dengan hak otonominya
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belum siap untuk “dilepas” tanpa rambu-rambu
yang jelas dan terukur dalam merestrukturisasi
perangkat daerah.
Di sisi lain, ketika pemerintah pusat
lebih ketat memberlakukan secara rinci dan
terukur untuk pembentukan perangkat daerah
maka kesan yang muncul adalah pemerintah
pusat masih setengah hati memberikan hak
otonomi kepada daerah, tidak demokratis dan
resentralistik. Pada prinsipnya, paska reformasi,
politik hukum restrukturisasi/pembentukan
perangkat daerah telah mengerucut ke arah
positif menuju tercapainya tujuan otonomi
daerah dalam rangka memberikan pelayanan
optimal kepada masyarakat. Namun demikian
masih terlalu pagi untuk menyatakan bahwa
PP Nomor 18 Tahun 2016 dikatakan sempurna
karena masih perlu waktu melihat realitas
penerapannya di lapangan.
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Abstrak
Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan hanya untuk menguji undangundang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, dalam putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi menyatakan
beberapa peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan
pengelolaan sumber daya air. Sehingga akan dilihat bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut dan bagaimana daya berlaku dari peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut. Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan
bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Sehingga peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air tetap berlaku sepanjang belum ada putusan atau aturan yang menyatakannya tidak berlaku lagi. Untuk
menghindari adanya peraturan pemerintah yang diundangkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan undang-undang yang menjadi dasar hukum pengundangan peraturan pemerintah tersebut, agar
dibuat aturan bahwa pada saat Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili suatu undang-undang, maka
proses pembentukan peraturan pelaksana atas undang-undang yang diuji tersebut agar dihentikan sementara
sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Akibat Hukum.
Abstract
Constitutional Court’s authority under Article 24C section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
in terms of review the legislation only to review the legislation against the Constitution. However, the decision No.
85/PUU-XI/2013 on Review of Law Number 7 of 2004 on Water Resources, the Constitutional Court declared some
of the implementing regulations of these laws do not fulfill the basic principles of water resources management
restrictions. So it will be seen how the legal consequences of the Constitutional Court Number 85/PUU-XI/2013 and
how to apply the power of the implementing regulations of Law Number 7 of 2004 on Water Resources. Whereas
under Article 57 of Law of the Constitutional Court stated that the ruling of the Constitutional Court stated that the
substance of sections, articles and/or parts of laws contrary to the constitution. So that the implementing regulations
of Law Number 7 of 2004 on Water Resources remains in effect throughout has been no decision or rule that
states no longer valid. To avoid government regulation promulgated after the Constitutional Court ruling to overturn
legislation that became the legal basis for the government to promulgate regulations, to be made the rule that when
the Constitutional Court to investigate and adjudicate a law, then the process of formation of the implementing
regulations on enactment legislation being tested is to be suspended until there is a decision of the Constitutional
Court.
Keyword: Decision, Constitutional Court, Legal Consequences.
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A.

Pendahuluan

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun
1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi adalah menguji undangundang
terhadap
undang-undang
dasar.
Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang untuk menguji peraturan
perundang-undangan
lainnya
termasuk
peraturan pemerintah. Untuk menguji peraturan
perundang-undangan
di
bawah
undangundang menjadi kewenangan Mahkamah Agung
sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Mahkamah
Konstitusi bukan saja menyatakan bahwa
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU
Sumber Daya Air) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat tetapi Mahkamah
Konstitusi juga memberikan pendapat mengenai
keberadaan Peraturan Pemerintah pelaksana
dari UU Sumber Daya Air tersebut.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan
bahwa peraturan pemerintah sebagai pelaksana
UU Sumber Daya Air yang dikeluarkan tidak
memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan
sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut adalah
Pertama, 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 adalah untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat; kedua, bahwa
negara harus memenuhi hak rakyat atas air,
ketiga, harus mengingat kelestarian lingkungan
hidup, keempat, bahwa sebagai cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat hidup orang
banyak yang harus dikuasai negara dan air harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesar kemakmuran rakyat maka pengawasan
oleh negara atas air sifatnya mutlak; dan kelima,
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 Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah.
1
2

Peraturan Pemerintah yang dinyatakan
tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan
pengelolaan sumber daya air adalah:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2006 tentang Irigasi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2008 tentang Air Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2011 tentang Sungai; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2013 tentang Rawa.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014
tentang Hak Guna Air sebagai Pelaksaan
Pasal 10 UU Sumber Daya Air pada tanggal
12 September 2014, lama setelah Mahkamah
Konstitusi mengakhiri sidang pada tanggal 18
Maret 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XI/2013 tersebut.
Atas dasar inilah timbul pertanyaan
bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut
serta bagaimana keberadaan dan daya laku
dari semua peraturan pemerintah sebagai
peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air
tersebut terutama peraturan pemerintah yang
diundangkan setelah sidang di Mahkamah
Konstitusi berakhir.
B.

Perubahan sistem hukum dan peradilan di
Indonesia terjadi sejalan dengan dilakukannya
perubahan Undang-Undang Dasar Tahun
1945. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 membangun lembaga baru dalam
sistem kekuasaan kehakiman, yaitu membentuk
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial
sebagai penegak kehormatan hakim.2
Tentang
kewenangan
judicial
review
peraturan
perundang-undangan,
konstitusi
memilah pengujian undang-undang terhadap

Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 98.
Ibid., hlm. 99 – 100.
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undang-undang
dasar
dilakukan
oleh
Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang.3 Pasal 24A UndangUndang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
Sedangkan Pasal 24C menyatakan bahwa
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap undang-undang dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh undangundang dasar, memutuskan pembubaran partai
politik, dan memutuskan perselisihan hasil
pemilihan umum.”
Baik berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 maupun Pasal 11
ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
pengujian
peraturan
perundang-undangan
yang diberikan dan dilimpahkan konstitusi
dan undang-undang kepada Mahkamah Agung
hanya meliputi kewenangan pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang seperti menguji
peraturan pemerintah, peraturan presiden atau
peraturan daerah. Sedangkan berdasarkan
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun
1945 yang diulangi kembali dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kepada
Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan
untuk
menguji
undang-undang
terhadap
undang-undang dasar.
Sehubungan dengan pembagian kewenangan
hak uji yang dijelaskan di atas, masing-masing
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
membatasi diri sepanjang kewenangan yang
diberikan undang-undang kepada mereka.
Mahkamah Agung tidak berwenang menguji
undang-undang
terhadap
undang-undang
dasar. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi tidak
berwenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang.4
Mahfud MD memberikan catatan terhadap
pembagian kewenangan judicial review yang
diberikan kepada Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi. Catatannya mengenai
kompetensi kedua lembaga kehakiman tersebut
adalah sebagai berikut:5
1. Idealnya, Mahkamah Konstitusi menangani
konflik peraturan perundang-undangan,
guna
menjamin
konsistensi
semua
peraturan perundang-undangan. Lembaga
ini sebaiknya hanya memeriksa konflik
peraturan perundang-undangan mulai dari
yang paling tinggi sampai yang paling rendah
derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji
materi peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
seharusnya diberikan kepada Mahkamah
Konstitusi;
2. Idealnya, Mahkamah Agung menangani
konflik antar-orang dan/atau badan hukum
dan/atau lembaga termasuk konflik tentang
hasil pemilu, konflik antara lembaga negara,
perkara pembubaran partai politik dan
pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden baik
karena pelanggaran atas hal-hal tertentu
yang ditemukan di dalam Undang-Undang
Dasar maupun karena terjadinya sesuatu
yang menyebabkannya tidak lagi memenuhi
syarat.
Walaupun ada kemungkinan terjadinya
benturan dalam pelaksanaan kewenangan
masing-masing dalam pelaksanaan pengujian
peraturan perundang-undangan, sebenarnya
pembentuk undang-undang sudah menyiapkan
antisipasi terhadap peluang munculnya hal
tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa
“Pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang yang sedang dilakukan
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila
undang-undang yang menjadi dasar pengujian
peraturan tersebut sedang dalam proses
pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada
putusan Mahkamah Konstitusi”.

3 Ibid., hlm. 99 – 100.
4 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008, hlm. 96.
5 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 134.
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B.2. Akibat
Hukum
Konstitusi

Putusan

Mahkamah

Dalam
bidang
peradilan,
putusan
menduduki peran penting dalam keseluruhan
proses peradilan. Menurut Bambang Sutiyoso,
putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat
diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara
untuk menyelesaikan perkara mereka dengan
sebaik-baiknya, sebab dengan putusan itu
pihak yang berperkara mengharapkan adanya
kepastian hukum dan keadilan dalam perkara
yang dihadapinya.6 Oleh karena itu, putusan
pengadilan merupakan unsur penting dalam
proses penegakan hukum demi terciptanya
kepastian hukum dan keadilan.7
Menurut Sudikno Mertokusumo putusan
hakim diartikan sebagai berikut:
“Putusan hakim adalah suatu pernyataan
oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi
wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan
dan
bertujuan
untuk
mengakhiri
atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa
antara para pihak. Bukan hanya diucapkan
saja yang disebut putusan, melainkan juga
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk
tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim
di persidangan. Sebab sebuah konsep putusan
tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan
sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.
Putusan yang diucapkan di persidangan tidak
boleh berbeda dengan yang tertulis.8
Dengan merujuk pendapat di atas, dapatlah
dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi
merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai
pejabat negara yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau
undang-undang untuk memutuskan sengketa
yang diajukan oleh para pemohon yang merasa
hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat
berlakunya suatu undang-undang. Putusan
Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan
atas suatu permohonan dari pemohon/para
pemohon yang dimohonkan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus
oleh para hakim konstitusi untuk mendapatkan
keadilan dan kepastian hukum.9

Dalam memberikan putusan berkenaan
dengan
pengujian
konstitusional
suatu
undang-undang, landasan putusan Mahkamah
Konstitusi harus merujuk pada ketentuan Pasal
46 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada
beberapa hal fundamental yang diatur dalam
pasal tersebut berkenaan dengan kekuasaan
para hakim yang akan melahirkan sebuah
putusan pada pengujian undang-undang sebagai
berikut:10 Mahkamah Konstitusi memutus
perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai
dengan alat bukti dan keyakinan hakim Putusan
Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
permohonan harus didasarkan pada sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti; Putusan
Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang
terungkap dalam persidangan dan pertimbangan
hukum yang menjadi dasar putusan; Putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil
secara musyawarah untuk dalam sidang pleno
hakim konstitusi yang pimpin oleh ketua sidang;
Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim
konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan
atau pendapat tertulis terhadap permohonan;
Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim
pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan,
musyawarah ditunda sampai musyawarah
sidang pleno hakim konstitusi berikutnya;
Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah
diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak
dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil
dengan suara terbanyak; Dalam hal musyawarah
sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil
dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua
sidang pleno hakim konstitusi menentukan;
Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan
pada hari itu atau ditunda pada hari lain yang
harus diberitahukan kepada para pihak;
Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat
bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan
ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang
berbeda dimuat dalam putusan.
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur

6 Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman
kepada Publik akan Hak-Hak Konsttusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2006, hlm. 117.
7 Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta,
2015, hlm. 147.
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 190.
9 Bachtiar, Problematika Implementasi.........., Op. Cit., hlm. 149.
10 Ibid., hlm. 149 – 150.

362

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013....( Ali Marwan Hsb & Hisar P. Butar Butar )

mengenai bentuk amar putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara pengujian peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:
(1) Dalam
hal
Mahkamah
Konstitusi
berpendapat bahwa pemohon dan/atau
permohonannya tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dan Pasal 51, amar putusan menyatakan
permohonan tidak dapat diterima.
(2) Dalam
hal
Mahkamah
Konstitusi
berpendapat bahwa permohonan beralasan,
amar putusan menyatakan permohonan
dikabulkan.
(3) Dalam
hal
permohonan
dikabulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan
tegas materi muatan ayat, pasal, dan/
atau bagian dari undang-undang yang
bertentangan dengan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
(4) Dalam hal pembentukan undang-undang
dimaksud tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, amar putusan
menyatakan permohonan dikabulkan.
(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak
bertentangan dengan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, baik mengenai pembentukan maupun
materinya sebagian atau keseluruhan, amar
putusan menyatakan permohonan ditolak.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56
ini, ada 3 (tiga) jenis amar putusan Mahkamah
Konstitusi yaitu (i) tidak dapat diterima, (ii)
dikabulkan dan (iii) ditolak. Sehingga yang
mempunyai akibat hukum tentu hanya putusan
yang mengabulkan permohonan pengujian
undang-undang sedangkan apabila permohonan
tidak dapat diterima atau ditolak tidak
memberikan akibat hukum apa pun.
Menurut Maruarar Siahaan, putusan
Mahkamah Konstitusi kebanyakan jenisnya
terutama dalam pengujian undang-undang
adalah bersifat declatoir constituief. Artinya
putusan
Mahkamah
Konstitusi
tersebut

menciptakan atau meniadakan satu hukum baru
atau membentuk hukum baru sebagai negative
legislator. Sifat declatoir tidak membutuhkan
satu aparat yang melakukan pelaksanaan
putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.11
Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah
diucapkan atau dibacakan tidak berlaku surut
(retroaktif), tetapi berlaku ke depan (progresif)
sejak setelah diucapkan. Artinya, keadaan
hukum yang baru telah mulai berlaku sejak
saat putusan Mahkamah Konstitusi selesai
diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno
yang terbuka untuk umum. Oleh sebab itu,
pemerintah, lembaga negara yang lain dan
masyarakat umum yang terkait dengan putusan
itu wajib menghormati dan melaksanakan
putusan itu.12
Adapun atas putusan Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan suatu kaidah undang-undang
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
bermakna undang-undang dimaksud not legally
binding. Yang berarti Mahkamah Konstitusi tidak
membatalkan kaidah undang-undang , tetapi
menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat lagi.13
Lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi disebutkan pula bahwa:
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar
putusannya menyatakan bahwa materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang
bertentangan
dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
(2) Putusan
Mahkamah
Konstitusi
yang
amar putusannya menyatakan bahwa
pembentukan undang-undang dimaksud
tidak memenuhi ketentuan pembentukan
undang-undang
berdasarkan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(3) Putusan
Mahkamah
Konstitusi
yang
mengabulkan permohonan wajib dimuat

11 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 212.
12 H.A.S. Natabaya, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia; Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S.
Natabaya, SH, LLM (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008,
hlm. 287 - 288
13 M. Laica Marzuki, Dari Timur ke Barat Memandu Hukum; Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica
Marzuki, SH, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 117.
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dalam Berita Negara dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
putusan diucapkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 57 tersebut
jelas bahwa akibat hukum dari putusan
Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
permohonan adalah dengan menyatakan bahwa
materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari
undang-undang tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Artinya, bahwa materi
muatan ayat, pasal dan/atau bagian bahkan
semua ketentuan dalam suatu undang-undang
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat lagi dengan kata lain tidak memiliki
daya laku lagi.
Akan tetapi berdasarkan Pasal 58 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi bahwa “Undang-undang
yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap
berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan
bahwa undang-undang tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”. Yang berarti bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku
surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan
itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena
itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya
suatu undang-undang sejak diundangkan
sampai diucapkannya putusan yang menyatakan
undang-undang tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan
mengikat.14 Hal ini juga berarti bahwa segala
perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap
sah atau tidak sah secara hukum, tidak berubah
menjadi tidak sah atau menjadi sah, hanya
karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku
mengikat sejak pengucapannya dalam sidang
pleno terbuka untuk umum.15
Sebagai
konsekuensi
dari
putusan
Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
permohonan, sejak putusan itu dibacakan, ada
norma hukum konstitusi atau ketentuan dari
sebagian peraturan perundang-undangan yang
telah berubah, bahkan ada undang-undang yang
dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945.16

14
15
16
17
18
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Akibat hukum dari putusan Mahkamah
Konstitusi yang final dan mengikat secara
normatif dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu
akibat hukum dalam makna positif dan akibat
hukum dalam makna negatif. Dalam makna
positif terdapat dua akibat. Pertama, Putusan
Mahkamah Konstitusi mendorong terjadinya
proses politik. Suatu undang-undang yang
telah dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945, telah mendorong
terjadinya proses politik di parlemen untuk
mengubah undang-undang tersebut. Kedua,
putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri
sebuah sengketa hukum. Dengan adanya
pengajuan perkara yang diminta untuk diputus
Mahkamah Konstitusi, berdasarkan karakteristik
putusannya yang bersifat final dan mengikat,
telah mengakhiri suatu sengketa hukum.17
Terdapat juga dua akibat hukum dalam
makna negatif. Pertama, putusan Mahkamah
Konstitusi dapat membatalkan sebuah undangundang hasil produk politik, yang dihasilkan
melalui mekanisme politik di parlemen yang
notabene dipilih oleh rakyat melalui mekanisme
pemilihan umum yang demokratis. Kedua,
putusan Mahkamah dapat mengakibatkan rasa
keadilan bagi pihak yang dirugikan dengan
adanya putusan tersebut, sebagai akibat sifat
final dari putusan tersebut yang menutup ruang
baginya untuk melakukan upaya hukum dalam
rangka mewujudkan rasa keadilan hukumnya.18
B.3. Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013
Negara dengan kekuasaannya mengatur
semua sumber daya, termasuk di dalamnya
sumber daya air dengan instrumen hak.
Terkait dengan hal tersebut, Penjelasan Umum
Undang-Undang Sumber Daya Air menyatakan
bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan
melalui penetapan hak guna air, yaitu untuk
memperoleh dan memakai atau mengusahakan
air untuk berbagai keperluan. Hak guna air
dengan pengertian tersebut bukan merupakan
hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas
pada hak untuk memperoleh dan memakai
atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai
dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah

Maruarar Siahaan, Hukum Acara........, Op. Cit., hlm. 218 – 219.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 220.
Bachtiar, Problematika Implementasi.........., Op. Cit., hlm. 165.
Ibid., hlm. 166.
Ibid., hlm. 166 – 167.
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kepada pengguna air, baik bagi pihak yang
wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib
memperoleh izin.
Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan
kegiatan bukan usaha disebut dengan hak
guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk
memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan
air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan
potensinya, media usaha, maupun penggunaan
air untuk bahan pembantu produksi disebut
dengan hak guna usaha air. Jumlah alokasi
air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan
harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum
dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila
persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar
pemberian izin dan kondisi ketersediaan air
pada sumber air yang bersangkutan mengalami
perubahan yang sangat berarti dibandingkan
dengan kondisi saat ini.
Hak guna pakai air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan
dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem
irigasi dijamin oleh pemerintah atau pemerintah
daerah. Hak guna pakai air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan
dan pertanian rakyat tersebut termasuk pula
hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya
melalui tanah orang lain yang berbatasan
dengan tanahnya. Pemerintah atau pemerintah
daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan
dan pertanian rakyat tersebut dengan tetap
memperhatikan kondisi ketersediaan air yang
ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan
serta tetap menjaga terpeliharanya ketertiban
dan ketenteraman.
Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap
air yang semakin meningkat mendorong lebih
menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai
dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan antarsektor,
antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait
dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan
sumber daya air yang lebih bersandar pada
nilai ekonomi akan cenderung memihak
kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan
fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, seharusnya undangundang sumber daya air lebih memberikan
perlindungan terhadap kepentingan kelompok
masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan
prinsip pengelolaan sumber daya air yang

mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian
lingkungan hidup dan ekonomi.
Di Indonesia, pemaknaan bahwa bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat mengamanatkan
bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa,
khususnya perumus Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, air adalah salah satu unsur yang
sangat penting dan mendasar dalam hidup dan
kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup
orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting
dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat
hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh
negara. Maka dalam pengusahaan air harus ada
pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya
untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan
ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.
Pembatasan yang pertama adalah 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 adalah
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pembatasan kedua adalah bahwa negara harus
memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap
air adalah salah satu hak asasi tersendiri
maka Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 menentukan, Perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.” Pembatasan ketiga,
harus mengingat kelestarian lingkungan hidup,
sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal
28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun
1945 menentukan, Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.”
Pembatasan keempat adalah bahwa sebagai
cabang produksi yang penting dan menguasai
hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai
oleh negara dan air yang menurut Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka
pengawasan dan pengendalian oleh negara atas
air sifatnya mutlak. Pembatasan kelima adalah
sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara
dan karena air merupakan sesuatu yang sangat
menguasai hajat hidup orang banyak maka
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prioritas utama yang diberikan pengusahaan
atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah.
Apabila
setelah
semua
pembatasan
tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata
masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih
dimungkinkan untuk memberi izin usaha swasta
untuk melakukan pengusahaan atas air dengan
syarat-syarat tertentu dan ketat.
Dikarenakan hak penguasaan negara atas air
adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
maka permohonan pemohon dikabulkan dan
Mahkamah Konstitusi memutuskan:
1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat;

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang
Pengairan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali.

C.

Penutup

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut,
memang Mahkamah Konstitusi mengakui
melakukan
pemeriksaan
secara
saksama
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Sumber Daya Air tersebut, dalam hal ini
peraturan pemerintah. Dengan mengambil
langkah tersebut bukanlah berarti Mahkamah
Konstitusi melakukan pengujian terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang
terhadap
undang-undang.
Melainkan semata-mata karena persyaratan
konstitusionalitas
undang-undang
yang
sedang diuji digantungkan pada ketaatan
peraturan pelaksanaan undang-undang yang
bersangkutan dalam mengimplementasikan
penafsiran Mahkamah Konstitusi. Artinya,
sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang,
peraturan pemerintah adalah bukti yang
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menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari
undang-undang yang sedang di uji di Mahkamah
Konstitusi, sehingga apabila maksud tersebut
ternyata bertentangan dengan penafsiran yang
diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, hal itu
menunjukkan bahwa undang-undang yang
bersangkutan memang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar.
Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa
Mahkamah Konstitusi memang menyadari
bahwa tugas dan kewenangannya hanya
menguji undang-undang terhadap undangundang dasar saja sehingga dalam putusannya
tetap menyatakan bahwa yang tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat adalah undangundang.
Berdasarkan hal tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945
bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi
hanya
menguji
undang-undang
terhadap
undang-undang dasar. Sehingga walaupun
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
peraturan
pemerintah
sebagai
peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Sumber Daya
Air tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar
pembatasan pengelolaan sumber daya air, tidak
kemudian serta merta peraturan pemerintah
tersebut menjadi tidak berlaku. Peraturan
Pemerintah tersebut masih berlaku tetapi tidak
memiliki daya berlaku lagi, dikarenakan undangundang sebagai dasar hukum atau pondasi
pembentukannya sudah dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan mengikat lagi atau tidak
berlaku lagi.
Ke depan memang perlu kita perhatikan
lagi pendapat dari Moh. Mahfud MD, bahwa
idealnya untuk pengujian peraturan perundangundangan
sebaiknya
diberikan
kepada
Mahkamah Konstitusi untuk semua tingkatan
peraturan perundang-undangan, agar ada
konsistensi hasil pengujian peraturan perundangundangan. Sehingga dalam perkara ini, jika
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
untuk menguji semua tingkatan peraturan
perundang-undangan,
maka
Mahkamah
Konstitusi dapat sekaligus menyatakan bahwa
Undang-Undang Sumber Daya Air dan semua
peraturan pelaksanaannya bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.
Akan
tetapi,
ketatanegaraan
kita

dikarenakan
sistem
sudah
menyatakan
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demikian, maka untuk menghindari terjadinya
ada peraturan pemerintah yang diundangkan
setelah pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi
berakhir dan ternyata undang-undangnya secara
keseluruhan dibatalkan, sebaiknya ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi juga diberlakukan
kepada Pemerintah. Artinya, semua proses
pembentukan peraturan pelaksanaan suatu
undang-undang harus ditunda sementara waktu
jika undang-undang yang menjadi dasar hukum
pembentukannya sedang diuji di Mahkamah
Konstitusi sampai dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi apakah mengabulkan,
menolak atau tidak menerima permohonan.
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Abstrak
Tindak Pidana penggandaan uang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi
penggandaan atau pengadaan uang di Indonesia merupakan kewenangan Bank Indonesia yang diatur di dalam
undang-undang perbankan. Permasalahan yang diangkat adalah tentang Pembuktian penggandaan uang
menurut hukum pidana di Indonesia dan penjatuhan tindak pidana penggandaan uang di dalam undang-undang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian pidana penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng
Taat Pribadi menurut KUHP tidak diatur tetapi dapat dibuktikan dengan modus operandi yang digunakannya
yaitu dengan menggelapkan dan menipu setiap santrinya yang masuk dengan menyetorkan sejumlah mahar
kepadanya untuk digandakan tetapi hal tersebut menjadi modus untuk menipu para santrinya. Sehingga dapat
dipidana dengan Pasal 374 KUHP penggelapan dan Pasal 378 KUHP penipuan dan Penjatuhan pidana terhadap
penggandaan uang dengan membuktikan modus yang digunakan dapat dijatuhkan pidana penggelapan dan
penipuan di dalam KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.
Keyword : Penggandaan, Modus operandi dan Mahar.
Abstract
Crime of money doubling is not regulated in the Code of Penal (Penal Code) but doubling or procuring money is the
authority of Bank Indonesia set out in banking legislation. The raising issues are about money doubling evidence
under the criminal law in Indonesia and the imposition of criminal offenses money doubling in the regulation. The
results showed proving criminal money doubling committed by Dimas Kanjeng Taat Pribadi under the Criminal
Code is not set but can be proved by using modus operandi of darkening and deceiving each student to deposit the
dowry to him to be duplicated, but it becomes a mode to defraud them. So it may be liable to Article 374 of Criminal
Code of embezzlement and Article 378 of the Criminal Code of fraud and imposition of punishment against money
doubling to prove the mode used can be dropped criminal embezzlement and fraud in the Criminal Code, Law of the
Republic of Indonesia Number 8 of 2010 on Prevention and Combating Money Laundering Article 2 section (1) and
Law Number 7 of 1992 on Banking.
Keyword: Doubling, modus operandi and dowry

A.

Pendahuluan

Uang adalah alat pembayaran yang sah1.
Setiap manusia membutuhkan uang sebagai alat
tukar menukar yang sah yang digunakan dalam
kehidupan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
1

Sebagai alat pertukaran yang sah dan diakui
negara, uang sering menjadi masalah dalam
kehidupan setiap orang. Eksistensi uang dalam
kehidupan masyarakat sangat penting dalam
mencapai kebutuhan hidup dan kelanjutan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (2).

369

Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016 : 369 - 378

kehidupan manusia sebagai alat pertukaran
yang sah.

ada menjadi berlipat-lipat jumlahnya setelah
digandakan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Sebagai kebutuhan primer manusia untuk
alat tukar menukar antara uang dengan barang,
uang sering disalahgunakan dan manusia
menggunakan berbagai cara untuk mencapainya
agar kebutuhan hidupnya tercapai. Untuk
mendapatkan uang, orang dapat bekerja
untuk dirinya sendiri, di lembaga organisasi
pemerintah, lembaga / perusahaan swasta atau
pun membangun usaha sendiri agar kebutuhan
atas keuangan keluarganya tercapai. Tetapi tidak
sedikit orang mencari uang dengan cara yang
tidak halal, seperti dengan menipu, mencuri,
merampok dan cara lainnya agar kebutuhannya
terpenuhi.

Secara ilmiah penggandaan uang secara
gaib hanya sebagai modus kejahatan untuk
mengajak orang mengumpulkan uang sebanyakbanyaknya kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi
yang sebenarnya penggandaan uang secara gaib
tersebut tidak ada. Penggandaan uang dengan
dalil mistis atau secara gaib merupakan modus
yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi
untuk mengelabui dan meyakinkan setiap orang
yang ingin menjadi santri/ pengikutnya agar
yakin bahwa uang yang disetorkan kepadanya
akan berlipat ganda.

Mencari uang dengan cara yang tidak
baik dan melanggar peraturan menurut
hukum positif Indonesia akan mendapatkan
sanksi sesuai undang-undang dan peraturan
yang berlaku. Seperti yang termuat di dalam
peraturan pada Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) pada kasus perjudian dikenakan
Pasal 303, kasus pencurian dikenakan Pasal
363, dan kasus penipuan dikenakan Pasal 378,
serta kasus-kasus lainnya yang diatur di dalam
KUHP dan di luar KUHP.2
Pada kasus penggandaan uang yang
menjadi tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi
pada KUHP tidak diatur lebih jelas karena
yang berhak menggandakan uang sebagai alat
pembayaran yang sah adalah Bank Indonesia
(BI). Kasus yang menyebabkan banyak korban
yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia ini
menghebohkan Indonesia memiliki kemampuan
menggandakan uang. Menggandakan artinya
melipatkan beberapa kali atau memperbanyak
jumlahnya dari sebelumnya.3 Jadi, uang yang

Penggandaan uang yang dilakukannya
merupakan modus dengan memperlihatkan
kepada calon pengikutnya kemampuan secara
gaib bahwa uang setiap calon santrinya dapat
berkembang dengan menyetorkan sejumlah
mahar4 kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi.
Sejumlah uang yang disetorkan itu diyakinkan
kepada calon pengikutnya akan dilipatkgandakan
secara gaib dalam jangka waktu yang singkat.
Tetapi melipatgandakan uang secara gaib
itu hanya sebagai modus agar calon anggota
menyetorkan uangnya dan uang yang disetorkan
oleh pengikutnya itulah yang akan berkembang
menjadi uang dengan jumlah besar.
Data penipuan yang dilakukan Dimas
Kanjeng Taat Pribadi semakin banyak. Menurut
data dari harian merdeka.com terdapat 7
(tujuh) makelar ikan jadi korban penipuan
Dimas Kanjeng Taat Pribadi.5 Data detik.
com menunjukkan bahwa terdapat 13 Warga
Lumajang Jadi Korban Penipuan Dimas Kanjeng,
Baru Satu Lapor Polisi6. Berdasarkan data dan
bukti sementara tersebut bahwa Dimas Kanjeng
Taat Pribadi merupakan seorang dengan tipu

2 Pasal 303 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta
rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: poit (1). dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk; (2) Permainan
judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
Pasal 362: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling
banyak sembilan ratus rupiah.
Pasal 378: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012. Ganda.:http://kbbi.web.id/ganda (Diakses Tanggal 3 Oktober 2016 ).
4 Mahar adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi pada saat mendaftarkan diri menjadi santri/
pengikut taat pribadi yang jumlahnya setiap pengikut berbeda-beda.
5 Merdeka.com. 2016. 7 Makelar ikan jadi korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, (3 Oktober ). https://www.merdeka.com/
peristiwa/7-makelar-ikan-jadi-korban-penipuan-dimas-kanjeng-taat-pribadi.html (Diakses Tanggal 6 Oktober 2016)
6 Detiknews. 2016. 13 Warga Lumajang Jadi Korban Penipuan Dimas Kanjeng, Baru Satu Lapor Polisi. ( 5 Oktober). http://news.detik.
com/berita/d-3314237/13-warga-lumajang-jadi-korban-penipuan-dimas-kanjeng-baru-satu-lapor-polisi (diakses Tanggal 6 Oktober
2016)
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muslihatnya meyakinkan setiap orang yang
direkrut bahwa uang yang disetor sebagai mahar
tersebut dapat berlipat ganda.
Berdasarkan teori kejahatan, menurut
Paul Mudigdo Moeliono (Topo Santoso dan Eva
Achjani Zulfa) menjelaskan bahwa Kejahatan
adalah perbuatan manusia, yang merupakan
palanggaran norma, yang dirasakan merugikan,
menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.
Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan
manusia dan juga batasan-batasan atau
pandangan masyarakat tentang apa yang
dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan
buruk, yang semuanya itu terdapat dalam
undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.
Perbuatan yang dilakukan Dimas Kanjeng
Taat Pribadi sudah melanggar norma, hukum
dan sangat merugikan masyarakat banyak.
Perbuatannya
sudah
selayaknya
harus
dihentikan dan diproses secara hukum yang
berlaku. Perbuatan yang melanggar hukum
dengan menggunakan tipu muslihat mengambil
uang orang dengan sengaja untuk memperkaya
dirinya sendiri dengan menggelapkannya patut
dihukum sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku. Sehingga perlu dilakukan
suatu penegakan hukum yang dapat menjerat
pelaku ke dalam penjara dan dihukum sesuai
dengan perbuatannya.
Berdasarkan latar belakang permasalahan
di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut: (1)
Bagaimana pembuktian pidana penggandaan
uang menurut hukum pidana di Indonesia?,
dan (2) Bagaimana penjatuhan tindak pidana
penggandaan uang di dalam undang-undang ?
B.

Pembahasan

B.1. Pembuktian Penggandaan Uang Menurut
Hukum Pidana di Indonesia
B.1.1. Pembuktian Penggandaan Uang
Kata Penggandaan berasal dari kata ganda
artinya berkali-kali, berulang-ulang atau berlipatlipat banyaknya.7 Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia Balai Pustaka, Kata Penggandaan,
yakni proses, cara, perbuatan menggandakan.
Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha
memperbanyak atau melipatkan beberapa
kali dokumen. Jadi penggandaan merupakan
proses memperbanyak sesuatu lebih dari barang

atau benda sebelumnya. Penggandaan dalam
pembahasan ini adalah memperbanyak jumlah
uang yang disetorkan kepada pelaku Dimas
Kanjeng Taat Pribadi agar semakin meningkat
jumlahnya.
Penggandaan uang santri/anggota yang
dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi adalah
proses memperbanyak uang yang disetorkan
sebagai mahar menjadi berlipat-lipat dengan
cara gaib. Setiap santri dapat menyetorkan
sejumlah uang berbeda-beda jumlahnya dan
penggandaan uang juga akan semakin besar
sesuai dengan besarnya jumlah yang disetorkan
kepadanya. Semakin banyak yang disetor, maka
akan semakin besar dan berlipat ganda uang
tersebut.
Uang sebagai alat pembayaran yang sah.
Menurut R.J. Thomas mengatakan bahwa
“Money is something that is readly and generally
accepted by public in payment for goods, services
and other valuable assets and for the payment
for debts” artinya Uang adalah suatu benda
yang dengan mudah dan umum diterima oleh
masyarakat untuk pembayaran pembelian
barang, jasa dan barang berharga lainnya, dan
untuk pembayaran utang.8
Membahas keuangan sudah pasti berbicara
tentang bank. Karena bank adalah sebagai
perantara transaksi keuangan. Bank adalah
lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi
perorangan, badan-badan usaha swasta, badanbadan usaha milik negara bahkan lembagalembaga pemerintahan menyimpan dana-dana
yang dimilikinya.9 Bank sebagai transaksi
keuangan yang sah dan diakui pemerintah.
Transaksi keuangan melalui bank dijamin
keamanannya dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga lain
yang telah diakui untuk penjaminan transaksi
keuangan pada perbankan.
Transaksi yang dilakukan pada perbankan
adalah transaksi keuangan yang sudah diakui
pemerintah. Terdapat dua jenis uang yang
dilakukan pada perbankan yaitu uang kartal
dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang
kertas dan uang logam. Uang kartal adalah
alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh
masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli
sehari-hari. Sedangkan Uang giral tercipta akibat

7 KBBI Onlien, 2016. Definisi ‘ganda’. http://www.artikata.com/arti-327703-ganda.html ( Diakses Tanggal 4 Oktober 2016 )
8 Wordpress, 2015. Pengertian Uang, Sejarah Uang, dan Fungsi Uang (9 Februari). http://hariannetral.com/2015/10/pengertianuang-sejarah-uang-dan-fungsi-uang.html (Diakses Tanggal 4 Oktober 2016)
9 Hermansyah, 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Kencana), hlm. 7

371

Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016 : 369 - 378

semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat
akan adanya sebuah alat tukar yang lebih
mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank
yang berhak menciptakan uang giral adalah
bank umum selain Bank Indonesia. Menurut
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan. Definisi uang giral adalah tagihan
yang ada di bank umum, yang dapat digunakan
sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran.
Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau
telegrafic transfer. Uang giral bukan merupakan
alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat
boleh menolak dibayar dengan uang giral.10

bentuk aslinya.12 Pemalsuan uang merupakan
salah satu bentuk tindak pidana yang diatur
di dalam undang-undang. Tindak Pidana
Pemalsuan
Uang
Rupiah
adalah
suatu
perbuatan melawan hukum yang dilakukan
dengan membuat dan menyimpan uang rupiah
palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli
adanya, padahal sesungguhnya bertentangan
dengan yang sebenarnya.13 Jadi secara umum
Tindak Pidana pemalsuan uang adalah kegiatan
menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang
yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran
untuk diedarkan luas di masyarakat.

Uang sebagai alat vital yang dibutuhkan
setiap orang untuk melakukan transaksi tukar
menukar dan pembayaran yang sah. Kebutuhan
utama untuk memenuhi kebutuhan hidup,
setiap orang memerlukan uang sebagai alat
tukar dengan barang dan kebutuhannya. Untuk
mendapatkan uang setiap orang melakukan
berbagai cara untuk mendapatkannya baik
dengan cara yang halal maupun cara yang
haram. Termasuk pelaku dalam pembahasan
ini, mencoba dengan modus menggandakan
uang dengan menipu para korbannya bahwa
uang yang disetorkan kepadanya akan berlipat
ganda ketika berada di bawah penguasaannya.

Mengedarkan uang palsu merupakan
salah satu bentuk tindak pidana yang diatur
di dalam undang-undang. Pelaku dapat dijerat
dengan undang-undang tentang mata uang
karena pelaku tindak pidana meniru, membuat
tiruannya
dan
mengedarkan
seolah-olah
uang tersebut uang asli. Perbuatan tersebut
merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat
dijerat hukuman kurungan dan denda sesuai
dengan perbuatannya.

Kewenangan melipatgandakan, mencetak
serta memperbanyak uang pada negara ini adalah
kewenangan pemerintah melalui Bank Indonesia
(BI). Bank Indonesia melalui Perusahaan
Umum Percetakan Uang Negara Republik
Indonesia (Peruri) memberikan kewenangan
untuk mencetak uang sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku. Kewenangan BI dalam
mengedarkan uang merupakan kewenangan
yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI).
Dalam UUBI diatur beberapa kewenangan BI
antara lain mengeluarkan dan mengedarkan
uang sebagai alat pembayaran yang sah.11
Pemalsuan uang adalah proses, cara,
perbuatan memalsukan atau upaya atau
tindakan memalsukan uang dengan meniru

B.1.2. Teori Hukum Pidana di Indonesia
Berbicara perbuatan pidana mengandung
makna perbuatan yang dilarang undang-undang
dan norma. Sebelum menjelaskan perbuatan
pidana, kita menjelaskan lebih dahulu pengertian
perbuatan.
Menurut Pompe, perbuatan
(gedraging) itu dapat ditetapkan sebagai suatu
kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat
dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang
menjadi sasaran norma.14 Sedangakan perbuatan
pidana, Menurut Mulyatno menjelaskan bahwa
perbuatan pidana adalah menunjuk kepada
makna adanya suatu kelakuan manusia yang
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang
hukum di mana pelakunya dapat dikenakan
sanksi pidana.15 Dapat diartikan demikian
karena kata “Perbuatan” tidak mungkin berupa
kelakuan alam, karena yang dapat berbuat
dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah
hanya manusia. Jadi perbuatan pidana harus
dilakukan oleh manusia dengan melakukan

10 Wikipedia, 2016. Jenis-jenis uang. (22 Agustus). htps://id.wikipedia.org/wiki/ Jenisjenis_uang#Jenis_Uang_Kartal_Menurut_
Bahan_Pembuatnya (Diakses Tanggal 4 Oktober 2016)
11 Hukum online.com. 2001. Lika Liku Pencetakan Uang, Siapa Berwenang. (22 Mei ) http://www.hukumonline.com/berita/baca/
hol2710/lika-liku-pencetakan-uang-siapa-berwenang (Diakses Tanggal 5 Oktober 2016).
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2012. Instant Grammar Checker. http://kbbi.web.id/palsu (Diakses Tanggal 10 Oktober
2016).
13 Sudut hukum Portal Hukum Indonesia. 2015. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang Palsu. (9 September
) http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html (Diakses Tanggal 10 Oktober 2016).
14 Teguh, Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Edisi Revisi, cet.2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 55
15 Ibid, hlm. 48
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suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain
dan dirinya sendiri.
Istilah
tindak
pidana
menunjukkan
pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerakgerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat
juga seseorang untuk tidak berbuat, akan
tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah
melakukan tindak pidana.16 Tindak pidana
adalah perbuatan yang oleh aturan hukum
dilarang dan diancam dengan pidana, dimana
pengertian perbuatan di sini selain perbuatan
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang
sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan
yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang
sebenarnya diharuskan oleh hukum).17
Dalam suatu kelompok barang atau benda
perlu dilakukan klasifikasi atau pengelompokan
barang atau benda tersebut. Tindak pidana juga
dapat dikelompokkan menurut jenisnya. Di
dalam KUHP pengelompokan tindak pidana atau
delik ke dalam dua kelompok besar yaitu pada
Buku Kedua dan Buku Ketiga. Kelompok Buku
kedua dan ketiga menjadi kelompok kejahatan
dan pelanggaran.18
1.

Kejahatan dan Pelanggaran
Di dalam KUHP kejahatan ditempatkan
pada Buku Kedua dan pelanggaran dalam
Buku Ketiga, tetapi tidak dijelaskan
lebih detail mengenai kejahatan dan
pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada
ilmu pengetahuan untuk memberikan
dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang
sepenuhnya memuaskan.19

2.

Delik Formal (Formil) dan Deli Material
(Materiil)
Delik formal adalah delik yang dianggap
selesai dengan dilakukannya perbuatan
itu, atau dengan kata lain titik beratnya
berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak
dipermasalahkan apakah perbuatannya,
sedangkan akibatnya hanya aksidentalia
(hal yang kebetulan). Sebaliknya delik
material titik beratnya pada akibat yang
dilarang, delik itu dianggap selesai jika
akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara
melakukan perbuatan itu tidak menjadi
masalah.20

16
17
18
19
20
21
22

Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,

hlm.
hlm.
hlm.
hlm.
hlm.
hlm.
hlm.

3.

Delik Dolus dan Delik Culpa
Delik Dolus adalah delik yang memuat
unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan
itu mungkin dengan kata-kata yang
tegas…. dengan sengaja, tetapi mungkin
juga dengan kata-kata lain yang senada.
Delik Culpa di dalam rumusannya memuat
unsur kealpaan, dengan kata …karena
kealpaannya dan kadang-kadang pakai
istilah … karena kesalahannya. 21

4.

Delik Commissionis dan Delik Omissionis
Pelanggaran hukum dapat berbentuk
berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak
berbuat sesuatu yang diharuskan (to
commit=melakukan; to omit= meniadakan).
Delik Commissionis barangkali tidak terlalu
sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil,
menganiaya, menembak, mengancam, dan
sebagainya. Sedangkan delik Omissionis
dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak
datang menghadap ke pengadilan sebagai
saksi).

5.

Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)
Delik aduan (klachtdelict) tindak pidana
yang penuntutannya hanya dilakukan atas
dasar adanya pengaduan dari pihak yang
berkepentingan atau terkena. 22

Penggandaan
uang
dapat
diartikan
memperbanyak jumlah uang dari sebelumnya
dengan cara dan metode yang sudah diatur
dalam ketentuan undang-undang. Apabila
penggandaan uang itu dapat dilakukan
dengan gaib dengan mengadakan uang yang
tidak ada menjadi ada dengan cara yang gaib
dan tidak dapat dilihat manusia dari proses
pencetakannya kecuali seseorang yang mampu
untuk menggandakan uang itu sendiri. Tetapi
hal seperti ini tidak diatur di dalam peraturan
dan undang-undang karena pengadaan uang
secara gaib tersebut tidak dapat dilihat dan
dibuktikan proses percetakan dan penciptaan
terhadap uang tersebut. Proses penciptaan
uang secara gaib ini juga tidak di atur di dalam
undang-undang.
Setiap manusia memang mempercayai
sesuatu yang gaib yang tidak tampak oleh
manusia. Tetapi terdapat hal-hal tertentu sesuai

49
50
58
58
59
60
61
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dengan aturan Tuhan yang diatur dan dijelaskan
di dalam Kitab dan penyampaian utusanya-Nya.
Sebagian orang percaya bahwa Dimas Kanjeng
Taat Pribadi memiliki kemampuan untuk
menggandakan atau mengadakan uang secara
gaib. Tetapi pada kenyataan di lapangan dan
bukti-bukti kongkrit yang ada bahwa Dimas
Kanjeng Taat Pribadi meminta uang kepada calon
santrinya untuk dilipatgandakan. Tetapi pada
kenyataannya menurut bukti dan fakta, dan
berdasarkan saksi santrinya bahwa uang yang di
setorkan tersebut tidak pernah bertambah dan
berlipat ganda sesuai dengan pengakuannya.
Dari bukti dan saksi memberikan penjelasan
bahwa permintaan mahar kepada calon
santrinya untuk dilipatgandakan uangnya justru
menghasilkan sebuah bentuk penipuan dan
penggelapan uang dengan cara Dimas Kanjeng
Taat Pribadi menggantikannya dengan berbagai
macam bentuk barang lain seperti uang palsu,
emas batangan palsu (berupa kuningan) yang
dimasukkan di dalam kotak ajaib yang dapat
menjadi uang asli ketika diberikan mantramantra oleh pelaku selama disimpan berbulanbulan. Tetapi dari hasil pembuktian beberapa
saksi yang mendapatkan kotak ajaib dan uang
palsu, emas batangan palsu tersebut bahwa isi
kotak ajaib itu tidak pernah berubah menjadi
uang asli dan emas batangan asli.
Berdasarkan bukti dan saksi tersebut
menunjukkan bahwa proses penggandaan atau
pengadaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng
Taat Pribadi hanya dijadikan sebagai modus
operandi untuk menipu dan menggelapkan
uang korbannya yang dijadikan santri pada
padepokannya. Dengan pembuktian tersebut,
tersangka kasus pembunuhan santrinya tersebut
dapat dijerat dengan kasus penggelapan dan
penipuan uang yang diatur di dalam Pasal 37423
dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman
Penggelapan maksimal 5 (lima) tahun Penjara
dan Pasal 378 dengan ancaman hukuman
maksimal 4 (empat) tahun Penjara.
Apabila tersangka kasus pembunuhan
ini dilaporkan dengan kasus penipuan dan
penggelapan dengan sejumlah kasus penipuan
tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan akan
bertambah berat dengan mengacu kepada delik

aduan pihak korban yang tersebar di seluruh
Indonesia. Pengaduan dari pihak korban dapat
diterima oleh pihak penyidik dengan dukungan
alat bukti dan kesaksin dari para korban.
B.2. Penjatuhan Tindak Pidana Penggandaan
Uang Menurut Undang-Undang
B.2.1. Undang–Undang Perbankan
Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.24 Penghimpun dana yang sah adalah
bank untuk mengelola dan mengedarkan uang
secara sah. Bank diberikan kewenangan penuh
untuk menghimpun dan menyalurkan uang
secara sah sehingga tanggung jawab bank diatur
melalui undang-undang.
Pemidanaan terhadap kasus penggandaan
uang atau menghimpun dana dari masyarakat
dapat dipidana dan sanksi administrasi.
Pada Pasal 46 ayat (1) mengatur tentang
pemidanaannya menjelaskan: bahwa barang
siapa menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17,
diancam dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Pada ayat (2) menjelaskan bahwa (2) Dalam hal
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk
perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau
koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka
yang memberi perintah melakukan perbuatan
itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam
perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.25
B.2.2. Pidana Pencucian Uang
Pemidanaan pencucian uang merupakan
pemidanaan baru di dalam hukum positif
indonesia. Pencucian Uang adalah segala
perbuatan
yang
memenuhi
unsur-unsur
tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.26 Pidana pencucian uang

23 Pasal 374 KUHP menjelaskan bahwa: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun.
24 Indonesia, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (1).
25 Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).
26 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Pasal 1 ayat (1).
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dapat dilakukan kepada setiap perbuatan
terhadap transaksi-transaksi keuangan yang
mencurigakan akibat dari suatu kejahatan yang
dilakukan pelaku pada saat mendapatkan uang
tersebut.
Menurut Pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana
adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana pada huruf q penipuan dan huruf r
penggelapan27. Dari kedua jenis tindak pidana
yang diperoleh dengan tidak wajar tersebut
Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dipidana
dengan pidana pencucian uang karena sudah
membohongi santrinya dengan menyetorkan
sejumlah uang kepadanya hingga nilainya
milyaran rupiah.
Penipuan dan penggelapan uang yang
dilakukan pelaku sudah dilakukan bertahuntahun dan terbongkar setelah terjadinya
pembunuhan terhadap salah satu anak
buahnya yang diduga membongkar rahasianya
Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Penipuan dengan
dalil penggandaan uang tersebut dilakukan
selama bertahun-tahun dan bernilai milyaran
rupiah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf q
dan huruf r di atas bahwa uang hasil penipuan
dan penggelapan dapat dipidana dengan pidana
pencucian uang (Money Loundry).
Pemidanaan pencucian uang termasuk Kasus
Penipuan dan Penggelapan sesuai dengan Pasal 2
ayat (1) huruf q dan huruf r di atas yang dilakukan
Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dipidana
dengan Pasal 4 menyatakan bahwa: Setiap Orang
yang menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan
hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).28
Pemidanaan
pencucian
uang
dapat
dijatuhkan kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi
dengan kasus penipuan dan penggelapan uang
santrinya yang dianggap dapat digandakan
secara gaib. Modus yang digunakan merupakan
modus dengan dalil agama dan membawa
keyakinan bahwa setiap uang yang disetorkan
dapat berlipat ganda secara gaib. Hal ini mustahil

dilakukan manusia kecuali dilipatgandakan
secara nyata melalui bank Indonesia yang
bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara
yang mencetak uang secara sah dan nyata yang
diatur di dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
B.2.3. Pidana Penggandaan Uang dalam KUHP
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia
sekarang ini adalah hukum pidana yang sudah
di kodifikasi yaitu sebagian terbesar dan aturanaturannya telah disusun dalam satu kitab
undang-undang (wetboek) yang dinamakan
kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam
KUHP mengatur berbagai jenis kejahatan dan
hukumannya. Tetapi hukum penggandaan
uang seperti yang dilakukan Dimas Kanjeng
Taat Pribadi tidak termuat secara kongkrit di
dalam KUHP dan menggunakan pasal yang
mana di dalam undang-undang tersebut. Tetapi
dapat ditelusuri bahwa penggandaan uang
dalam bentuk bentuk gaib atau tanpa ada alat
pengganda seperti alat mesin atau sejenis alat
untuk mencetak seperti pada bank atau Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh
Bank Indonesia untuk mencetak uang artinya
penggandaan uang itu tidak ada.
Penggandaan uang yang dilakukan Dimas
Kanjeng Taat Pribadi hanya sebagai modus
operandi untuk mengelabui setiap orang yang
menjadi santrinya pada Pedepokan Dimas
Kanjeng Taat Pribadi. Modus yang dilakukannya
berbentuk ucapan, wejangan ataupun dalam
bentuk mistis lainnya dengan meyakinkan calon
santrinya untuk membayarkan sejumlah uang
yang diistilahkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi
sebagai Mahar pertama kali menjadi santri di
Padepokannya. Mahar yang disetorkan tersebut
dapat dilipatgandakan oleh Dimas Kanjeng
Taat Pribadi dengan cara gaib sehingga setiap
santrinya percaya dengan ucapannya dengan
adanya bukti-bukti yang ditunjukkan kepada
santri yang lebih dahulu menjadi santrinya.
Padahal santri yang lebih dahulu menjadi
pengikutnya juga sudah di kelabui Dimas
Kanjeng Taat Pribadi dengan cara yang sama.
Jika ditinjau dari modus yang dilakukan
Dimas Kanjeng Taat Pribadi bahwa modus
yang dilakukannya merupakan penipuan dan
penggelapan uang santrinya dengan diistilahkan

27 Ibid, Pasal 2 ayat (1) poin (q) dan (r).
28 Ibid, Pasal 4.
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sebagai uang mahar yang dapat dilipatgandakan
menjadi lebih banyak. Padahal hal tersebut
sebagai bentuk penipuan dan penggelapan uang,
karena setiap uang yang disetor sebagai mahar
tidak kembali seperti yang dijanjikan pelaku.
Perbuatannya tersebut dapat dipidana dengan
pidana Penipuan dan penggelapan yang dapat
dijerat dengan Pasal 274 KUHP dengan ancaman
maksimal 2 tahun penjara dan 278 KUHP dengan
ancaman maksimal 3 (tiga) tahun penjara setiap
perbuatan yang dilakukannya.
B.2.4. Penggandaan dan Pemalsuan Uang di
dalam Undang-Undang
Penggandaan uang merupakan kewenangan
Bank Indonesia yang diatur di dalam undangundang. Penggandaan uang dilakukan oleh
seseorang, lembaga swadaya yang tidak diatur
di dalam undang-undang merupakan suatu
perbuatan tindak pidana. Pasal 34 ayat (2)29
menjelaskan Setiap orang yang menyebarkan
atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)30 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Perbuatan Dimas Kanjeng Taat Pribadi
menggandakan uang dengan mengedarkan
uang palsu yang diberikan kepada santrinya
merupakan perbuatan pidana. Meskipun uang
palsu tersebut tidak digunakan sebelum uang
tersebut dijadikan sebagai uang asli oleh Dimas
Kanjeng Taat Pribadi dengan ritual tertentu
sebagai modus untuk meyakinkan santrinya
bahwa uang tersebut akan menjadi asli dengan
disentuh dan dilakukan ritual khusus olehnya.
Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak
menjadi suatu kenyataan. Perbuatan tersebut
merupakan perbuatan pidana dengan modus
penggandaan uang dan mengedarkan uang palsu
tersebut kepada orang lain. Para pengikutnya
tidak menggunakan uang tersebut sebelum
menjadi uang asli tetapi Dimas Kanjeng Taat
Pribadi dapat dikenakan perbuatan pidana
mengedarkan uang palsu kepada orang lain
dengan ancaman Pasal 34 ayat (2) UndangUndang nomor 11 Tahun 2011 tentang Mata
Uang diatas.

B.2.5. Analisis Penjatuhan Pidana
Tindak Pidana Penggandaan Uang

Kasus

Penggandaan uang yang dilakukan Dimas
Kanjeng Taat Pribadi sebagai modus operandi
untuk menarik uang santrinya dengan dalildalil agama dan menganggap dirinya memiliki
karomah, kemuliaan dan kelebihan di hadapan
santri ataupun orang lain. Perbuatan tersebut
agar dapat diakui kehebatannya dan dijadikan
sebagai alat untuk mempermudah meyakinkan
setiap calon santri menyetorkan sejumlah
mahar pertama kali masuk menjadi santri di
padepokannya. Ketika setiap orang yang menjadi
santrinya di cuci otaknya sehingga para santri
mengikuti setiap perintah dan perkataannya.
Ketika
setiap
santri
menyetorkan
uangnya dan merasa yakin bahwa uang yang
disetorkannya tersebut akan menjadi berlipat
pada suatu saat yang sudah ditentukan Dimas
Kanjeng Taat Pribadi. Tetapi sampai batas
waktu yang sudah ditentukan tidak ada bukti
kongkrit sehingga terjadilah salah satu santrinya
yang dianggap sebagai sultan31 sebagai tangan
kanannya diancam untuk dibunuh karena
diketahui bahwa dirinya ditipu. Perencanaan
pembunuhan dan sampai terbunuhnya salah
satu sultannya tersebut terungkaplah kasus
modus penggandaan uang dengan membawa
nama agama dan santri di dalam padepokannya.
Dari analisa di atas bahwa kasus pembunuhan
salah satu sultannya terbukalah tabir modus
penggandaan uang dan tertangkapnya beberapa
sultannya dan sampai ditangkapnya Dimas
Kanjeng Taat Pribadi. Analisa menurut KUHP
bahwa kasus penggandaan uang tersebut
merupakan modus penggelapan dan penipuan
uang santrinya yang dapat dikenakan Pasal
374 Juncto Pasal 378 KUHP. Dari hasil analisa
menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r bahwa
tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat
dijerat dengan undang-undang ini dengan
ancaman hukuman maksimal pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima

29 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa: Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan
Rupiah Tiruan.
31 Sultan adalah Koordinator yang berada langsung dibawahnya Dimas Kanjeng Taat Pribadi.
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miliar rupiah). Jadi Dimas Kanjeng Taat Pribadi
dapat juga diberikan hukuman berlapis yaitu
hukuman yang diatur di dalam KUHP dan di
luar KUHP pada Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
dengan ancaman hukuman sesuai dengan Pasal
1 huruf q dan huruf r di atas.
Terkait dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor
7 Tahun 1992 tentang
Perbankan pada Pasal 46 sesuai dengan
penjelasan pada pasal yang disebutkan di
atas bahwa apabila penghimpunan dana yang
dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi melalui
bank secara illegal dan merugikan masyarakat
luas, maka dapat dipidana juga dengan
undang-undang ini dengan ancaman Pasal 46
diancam dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat diancam
dengan undang-undang berlapis yaitu kasus
penipuan dan penggelapan uang masyarakat
yang diancam dengan ancaman hukuman di
dalam KUHP, kasus pencucian uang ( Money
Loundry ) karena uang tersebut berasal dari
masyarakat dengan cara kejahatan yang dapat
dikenakan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1) berkaitan
dengan uang penggelapan dan penipuan dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat
(1).
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2011 tentang Mata Uang pada Pasal 34 ayat (2)
bahwa perbuatan pelaku mengedarkan uang
rupiah tiruan merupakan salah satu bentuk
tindak pidana yang dapat dihukum kurungan
dan denda. Perbuatannya dapat dipidana
dengan undang-undang ini dengan ancaman
hukuman maksimal 1 tahun dan dengan denda
200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
C.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis di atas
dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :
1.

Pembuktian tindak pidana penggandaan
uang di Indonesia seperti yang dilakukan
Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak diatur
secara langsung oleh KUHP. Pembuktiannya
dapat dilakukan dengan menelusuri kasus

penggandaan uang yang dilakukan pelaku
dan modus penggandaannya. Dari bukti dan
fakta yang ditunjukkan bahwa Dimas Kanjeng
Taat Pribadi tidak dapat menggandakan
uang sesuai dengan pengakuannya, tetapi
hal tersebut hanya dijadikan sebagai cara
untuk melakukan tindak kejahatan berupa
penipuan dengan dalil agama dan mistis
yang ditunjukkan kepada para santrinya.
Sehingga pembuktian pidana dapat dilihat
dari cara mendapatkan uang dari para
santrinya yaitu dijerat dengan kasus
penggelapan dan penipuan yang diatur di
dalam KUHP.
2.

Penjatuhan pidana penggandaan uang di
dalam KUHP tidak diatur di dalam KUHP
karena yang berhak menggandakan uang
dan mencetak uang adalah Bank Indonesia
bekerja sama Perusahaan Umum Percetakan
Uang Indonesia (Perum Peruri). Penggandaan
uang secara gaib seperti yang dilakukan
Dimas Kanjeng Taat Pribadi hanya dijadikan
sebagai modus operandi untuk menipu dan
menggelapkan uang calon santrinya agar
dipercaya dengan membuktikan dirinya
mampu menggandakan setiap uang yang
disetorkan oleh setiap calon santri yang
masuk di pedepokannya. Dengan modus
ini Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat di
pidana dengan pidana penjara penggelapan
dan penipuan yang diatur didalam Pasal
374 dan 378 KUHP dan Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat
(1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
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Abstrak
Praktik tindak pidana pendanaan dan pencucian uang yang berhubungan dengan kegiatan terorisme berkembang
sesuai dengan perkembangan ilmu dan pemanfaatan teknologi sehingga peran penegakan hukumnya
memunculkan sejumlah kendala karena melintasi batas territorial negara pada komunitas asia tenggara oleh
karena itu bangsa Indonesia konsisten dengan upaya pemberantasan terorisme melalui sejumlah perangkat
aturan hukum nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum dan kondisi kekinian sampai pada
pengakuan dunia internasional .
Kata kunci: Tindak pidana pendanaan, pencucian uang, terorisme, penegakan hukum
Abstract
The practice of the crime of financing and money laundering related to terrorist activities developed in accordance
with the development of science and technology utilization so that the role of law enforcement raises a number of
obstacles for crossing the boundaries of territorial states on Southeast Asia community therefore Indonesian nation
is consistent with efforts to combat terrorism through a set of rules national laws in accordance with the principles
of the common law and the current condition until the international recognition.
Keywords: The crime of financing, money laundering, terrorism, law enforcement.

A.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara
hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum
yang berintikan kebenaran dan keadilan. Secara
eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) didalam alinea ke empat dengan
sangat terang menyatakan bahwa tujuan
dibentuknya pemerintah negara Indonesia
antara lain adalah untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Pembukaan (Preambule) UUD Negara Republik
Indonesia 1945 tersebut mengandung banyak
dimensi antara lain meliputi kemanusiaan,
sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan

internasional yang harus dipelihara dan
dikembangkan sesuai kebutuhan nasional.
Pergaulan internasional tersebut biasanya
berkaitan erat dengan berbagai bidang dan paket
kebijakan dalam negeri yang hendak dibawa ke
ranah bilateral atau multilateral dengan agenda
yang dibawa oleh politik luar negeri Republik
Indonesia yang bebas dan aktif.
Pada dasarnya pelaksanaan politik luar
negeri Republik Indonesia tersebut memiliki
dua aspek utama, yaitu untuk mendukung
pencapaian kepentingan nasional dan sebagai
upaya untuk ikut berkontribusi terhadap
kemaslahatan dunia internasional. Dalam kurun
waktu 2010-2014, perkembangan dinamika
situasi global ditandai oleh berbagai tantangan
dan ancaman yang bersifat multidimensional
dan kompleks. Di samping isu-isu yang bersifat
tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional
dan fenomena perkembangan geopolitik serta
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geoekonomi, di tingkat regional, merupakan
tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh
Indonesia1.
Dalam era globalisasi arus lalu lintas barang,
modal dan jasa menjadi mudah dan cepat yang
akan mempengaruhi ekonomi regional. Begitu
pula arus mobilitas orang antara satu tempat
ke tempat lain akan berpengaruh terhadap
sosial budaya manusia. Hal ini akan terjadi
perubahan dan pergolakan yang besar dalam
seluruh segi kehidupan. Meskipun pada saat ini
yang dirasakan paling besar mendapat pengaruh
adalah bidang ekonomi, tetapi berpengaruh ke
bidang kehidupan lainnya. Pengaruh itu bisa
dalam bentuk positif (bermanfaat) dengan arti
menguntungkan kehidupan manusia dan ada
pula dalam bentuk negatif (mudarat) dengan arti
merugikan2.
Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik
dan geoekonomi mempunyai nilai strategis.
Dahulu, kondisi tersebut menyebabkan kawasan
ini menjadi ajang persaingan pengaruh kekuatan
pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan
Blok Timur. Sehingga untuk meredam pengaruh
dua blok besar tersebut maka para pemimpin
negara dikawasan Asia tenggara berinisitif
untuk meredam kecurigaan dengan membentuk
komunitas yang erat. Maka ketika dibentuknya
ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun
1967, dan di berlakukannya piagam ASEAN pada
tanggal 28 Desember 2008 setelah semua negara
anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada
Sekretaris Jenderal ASEAN. Dalam piagam
tersebut tercantum untuk membentuk suatu
komunitas yang salah satunya adalah komunitas
politik dan keamanan. Selain telah meletakkan
juga kerjasama ekonomi sebagai salah satu
agenda utama yang perlu dikembangkan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal
yang dapat merugikan salah satunya adalah
isu kejahatan terorganisir lintas negara
yang merupakan masalah global yang dapat
mengancam umat manusia. Isu kejahatan
ini seperti pencucian uang, penyelundupan
manusia, kejahatan cyber, trafficking in persons,
penyelundupan senjata, terorisme dan narkoba,
menjadi salah satu persoalan yang dapat
mengancam stabilitas kawasan, khususnya
mengancam pembangunan nasional Indonesia.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa
dalam kerja sama global dan regional sulit
untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan
pencegahan dan pemberantasan kejahatan
tersebut pada tataran multilateral, dan situasi
ini berdampak pada belum tercapainya
kerangka instrumen internasional penanganan
kejahatan lintas negara yang komprehensif
di bawah payung PBB. Meskipun demikian,
Indonesia perlu terus mengupayakan kerja sama
penanganan kejahatan lintas negara, baik pada
tingkat regional maupun global, bahkan bilateral
khususnya dengan negara-negara yang terkait
langsung3.
Beberapa jenis kejahatan lintas batas yang
menjadi ancaman keamanan bersama negaranegara ASEAN secara konvensional hingga
sekarang dan masih cukup relevan karena
memiliki potensi konflik yang lebih terbuka antar
negara anggota ASEAN adalah permasalahan
separatisme dan konflik perbatasan. Dengan
munculnya serangan terorisme di negaranegara ASEAN atau transnational crimes
yang terorganisasi telah merubah persepsi
ancaman bersama di kawasan Asia Tenggara
menjadi tidak konvensional lagi (keamanan non
konvensional). Penyelundupan manusia secara
ilegal, pembajakan, penyelundupan narkotika,
masalah lingkungan, pencucian uang, terorisme,
kejahatan ekonomi menjadi ciri tindak kejahatan
lintas batas yang terorganisir sebagai ancaman
baru di kawasan.
Terorisme merupakan isu global yang
mempengaruhi kebijakan politik seluruh negaranegara di dunia, sejak adanya tragedi bom di
Menara kembar WTC Amerika Serikat sehingga
menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi
terorisme sebagai musuh internasional. Didalam
negeri misalnya, terjadinya beberapa contoh
populer Tragedi terror Bom Bali I, Bali II,
pengeboman di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot
dan yang terakhir adalah aksi pengeboman
di pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta.
Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang
ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme, serta
dampak yang dirasakan secara langsung oleh
Indonesia sebagai akibat dari Tragedi terorisme
ini merupakan kewajiban pemerintah untuk
secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana

1 Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor:01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana strategis Kementerian Luar negeri 20152019,Hlm 9
2 Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer diIndonesia, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005),
hal.8
3 Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor:01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar negeri 2015-2019,Hlm.
44
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Terorisme itu dengan memidana pelaku dan
aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal
ini menjadi prioritas utama dalam penegakan
hukum.
Ancaman keamanan yang bersumber
dari adanya berbagai kerawanan domestik
yang bisa melintasi batas wilayah territorial
melalui berbagai macam cara merupakan
faktor dominan dan menjadi motivasi dari
pembentukan ASEAN dibidang peningkatan
keamanan. Kerawanan bersama adalah celah/
titik rawan yang telah terbuka sebagai akibat
dari ancaman nyata. Keamanan non tradisional,
yang bersifat komprehensif dan berorientasi
pada manusia (human security) telah membuka
celah kerawanan bersama dan sekaligus menjadi
ancaman nyata yang hadir dengan pola-pola
modifikasi dari sebelumnya dan telah memaksa
(spin off) ASEAN untuk menata kembali agenda
kerjasama keamanannya. H al paling penting
di sini adalah adanya kesamaan persepsi dari
para pemimpin politik ASEAN akan pentingnya
‘comprehensive security’ untuk diadopsi ke dalam
setiap bentuk kerjasama keamanannya dan
cara pemberantasannya menggunakan hukum
yang telah disepakati bersama-sama.
Terorisme
merupakan
bentuk
tindak
kejahatan khusus yang dapat menimbulkan
kerugian besar bagi suatu negara. Dampak
kerugian yang ditimbulkan ada yang sifatnya
langsung dirasakan, ada pula yang sifatnya
tidak langsung. Dampak kerugian langsung
bisa berupa kerusakan fisik di sekitar lokasi
berlangsungnya
tindakan
terorisme
yang
menimbulkan kerugian yang tidak sedikit,
misalnya lokasi yang dijadikan tempat peledakan
bom. Semakin masif serangan yang dilakukan
teroris, semakin besar pula kerugian langsung
yang ditimbulkan. Akibat dari tindakan teror,
kondisi korban teror mengakibatkan orang atau
kelompok orang menjadi merasa tidak aman
dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain
berakibat pada orang atau kelompok orang,
bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada
kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan

suatu Negara. Tindakan terorisme yang sulit
terdeteksi dan berdampak sangat besar itu,
harus mendapat solusi pencegahan dan
penanggulangannya serius baik oleh pemerintah
maupun masyarakat4.
Namun di sisi lain, ada pula dampak kerugian
yang sifatnya tidak langsung yang jumlahnya
bisa jadi lebih besar dibandingkan dampak
kerugian yang sifatnya langsung. Terjadinya
tindakan terorisme di suatu negara secara tidak
langsung bisa mengancam sejumlah sektor
lapangan usaha dalam perekonomian negara
tersebut yang sensitif terhadap perubahan
kondisi keamanan. Sebagai contoh, sektor
transportasi atau pengangkutan, khususnya
transportasi udara, mengingat banyak serangan
terorisme yang terjadi di dalam pesawat terbang,
seperti dalam peristiwa 11 September 20015
saat dua pesawat menabrak gedung WTC
menimbulkan trauma tersendiri bagi Pengguna
sektor tersebut. Selain itu, sektor pariwisata juga
menderita kerugian yang cukub besar akibat
kejadian terorisme. Hal ini dibuktikan dengan
menurunnya jumlah wisatawan asing yang
berkunjung ke Bali dan objek-objek tujuan wisata
lainnya di Indonesia. Dampak kerugian dari
tindakan terorisme yang secara tidak langsung
mempengaruhi kinerja (perkembangan) sektor
lain ini bisa dikategorikan sebagai eksternalitas
negatif dalam perspektif ilmu ekonomi. Jika
dikaitkan dengan perspektif ekonomi tersebut
maka terorisme merupakan suatu ancaman
bagi kelangsungan sebuah negara. Tindakan
terorisme sangat bertentangan dengan ideologi
dan tujuan Indonesia. Pemberantasan tindak
pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata
merupakan masalah hukum dan penegakan
hukum melainkan juga merupakan masalah
sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat
dengan masalah ketahanan bangsa sehingga
kebijakan dan langkah pencegahan dan
pemberantasannyapun
ditujukan
untuk
memelihara keseimbangan dalam kewajiban
melindungi kedaulatan negara6.

4 Mudzakkir,2008,Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,Jakarta, hlm. 6-7 .
5 Combating Terrorism Financing atau perang terhadap pendanaan terorisme sebenarnya bukan dimulai setelah terjadinya peristiwa
pemboman 9/11 di Amerika Serikat (AS). Perang melawan pendanaan terrisme telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh AS dan
Inggris. AS semakin serius dalam usahanya mencegah pendanaan teroris dengan mengeluarkan the USA’s Antiterrorism and Effective
Death Penalty Act (AEDPA) of 1996. Undang-Undang tersebut mampu mengkriminalkan warga negara AS yang terbukti menyediakan
dana atau dukungan material terhadap kelompok yang oleh Sekretariat Negara AS dianggap sebagai Organisasi Teroris Internasional.
Bahkan AEDPA ini juga mengatur pembekuan aset organisasi teroris dan penolakan visa kepada anggota atau pemimpin organisasi
teroris. Embrio AEDPA of 1996 berawal dari Money Laundering Control Act 1986 yang merupakan Undang-Undang pertama di dunia yang
menentukan money laundering (pencucian uang) sebagai kejahatan. Undang-Undang Anti Pencucian Uang Amerika tersebut melarang
setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil yang diperoleh dari specified unlawful activity.
6 Ibid,hlm 12.
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Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi terutama perkembangan transportasi,
komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu
negara dengan negara lain seakan-akan tanpa
batas sehingga perpindahan orang atau barang
dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan
mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula
perkembangan kejahatan moneylaundry. Alasan
utama negara barat membentuk peraturan
tentang pencucian uang selalu dikaitkan dengan
perdagangan gelap narkotika, bisnis prostitusi,
perjudian dan perdagangan senjata ilegal7
Sedangakan di Indonesia meney laundry
juga berkaitan dengan terorisme dan modus
operandinya
semakin
canggih
sehingga
penanggulangannya diperlukan kerja sama
antara negara yang satu dengan negara yang
lain. Sehingga Perkembangan dan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya
dibidang komunikasi dan informasi misalnya
telah menyebabkan terintegrasinya sistem
keuangan termasuk sistem perbankan yang
menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar
negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang
sangat singkat8.
Terorisme
sendiri
pada
hakikatnya
merupakan suatu tindak kejahatan ekstrim
yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk
menebarkan
teror,
ancaman,
ketakutan,
kekhawatiran, dan rasa tidak aman di tengahtengah masyarakat sehingga menimbulkannya
adanya pergolakan dan ketidakstabilan baik
secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam
hubungan ini, salah satu bentuk peluang
ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan
dalam pergaulan masyarakat itu sendiri
adalah kejahatan pendanaan terorisme sebagai
faktor pendukung pokok kejahatan terorisme
tersebut diatas setelah adanya motivasi lain dari

interpretasi ideologi yang sesat dan menyimpang
dari apa yang disebut kelompok terorisme
tersebut sebagai sebuah dogmatisme agama
tertentu. Oleh sebab itu, dua jenis kejahatan
tersebut harus dicegah dan diberantas karena
sangat
bertentangan
dangan
nilai-nilai
berbagai norma dan hukum bahkan dapat
menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Money
laundry dan terorisme merupakan kejahatan
yang memiliki sebab akibat yang erat bersifat
fungsional dan resiprositas dalam rangka
melakukan dan menebar teror dimasyarakat
sehingga untuk melakukan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana terorisme harus
dilakukan juga dengan ‘menelusuri’ jaringan
sumber-sumber keuangan yang membackup
dan memproduksi aksi keji terhadap kedaulatan
negara dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tipologi kejahatan terorisme merupakan
suatu ancaman bagi kelangsungan sebuah
negara. Tindakan terorisme sangat bertentangan
dengan ideologi dan tujuan negara Indonesia
sebagaimana
yang
diamanatkan
didalam
pembukaan UUD negara Republik Indonesia.
Dan kejahatan terorisme secara terorganisir
dengan melakukan aksi teror bom, sehingga
dalam memberantasnya tidak saja harus
menggunakan kekuatan bersenjata atau pihak
kepolisian tapi dilihat juga dari sisi logistik
dan finansial yang mendukung kejahatan
tersebut yaitu salahsatunya dengan melakukan
kejahatan lain pendanaan dan pencucian uang
(moneylaundry) dalam rangka membiayai aksi
kejahatannya tersebut, hal ini merupakan
kejahatan ganda dan kejahatan yang simultan.
Permasalahan berikutnya adalah bagaimana
kendala-kendala tentang pencegahan dan
penegakan hukum tindak pidana pendanaan
terorisme dalam cakupan masyarakat ekonomi

7 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
dan Kejahatan Transnasional, Jakarta, September 2008, hal. 3 bahwa Kejahatan yang berlangsung lintas negara baik yang merupakan
kejahatan terhadap kekayaan negara maupun transnational crime menunjukkan perkembangan yang signifikan baik secara kualitas
maupun kuantitas serta menjadi isu dalam berbagai pertemuan regional maupun internasional. Beberapa aspek terkait dengan
perkembangan kejahatan, antara lain munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru, semakin kompleksnya modus operandi, semakin
canggihnya peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan dan semakin luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan, tidak terbatas
pada satu negara akan tetapi juga lintas negara. Trend perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional
kedepan mengandung berbagai gangguan keamanan yang diprediksi akan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas dan tidak
mengenal batas suatu negara. Pada abad turbulensi (The Age of Turbulence) yang ditandai dengan revolusi teknologi terutama informasi
dan transportasi di samping berdampak pada pembangunan di berbagai bidang dan terintegrasinya sistem perekonomian dan keuangan
dunia, juga memiliki efek samping pada kemajuan tindak kejahatan baik dari variasi modus operandi, pengorganisasian dan mobilitasnya.
Berbagai bentuk gangguan kamtibmas akan mewarnai dari skala terendah sampai dengan skala tertinggi dan menimbulkan dampak
yang berspektrum luas di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Kejahatan yang terjadi
dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, lingkungan, negara dan seluruh kehidupan di muka bumi. Polri membagi golongan
Kejahatan yaitu kejahatan konvensional, seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian dll. Kejahatan transnasional,
yaitu : terorrism, illicit drugs trafficking, trafficking in persons, money loundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling,
cyber crime and international economic crime.
8 Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004, hlm. 69
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Asean, dan terakhir adalah Upaya substantive
dan koordinasi yang terintegratif dan efektif
antara para penegak hukum pada komunitas
negara Asean.
Metode penelitian se
bagai proses ialah
serangkaian kegiatan yang menimbulkan suatu
akibat, yang kedua ialah sebagai ilmu, penelitian
serangkaian pen
getahuan tentang serangkaian
kegiatan yang membantu pengembangan suatu
kebenaran. Penelitian ini adalah deskrip analisis,
yaitu bersifat memaparkan untuk memperoleh
gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang
keadaan hukum yang berlaku di tempat
tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai
gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakat9. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah multidisipliner, meliputi yuridis normatif
untuk formalitas peraturannya, kajian ekonomi,
dan psikologi untuk substansi peraturannya.
Dalam pendekatan yuridis normatif, peneliti
mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
norma atau kaidah yang berlaku dalam
komunitas masyarakat dan menjadi acuan
perilaku setiap negara10. Penarikan kesimpulan
dari hasil penelitian yang berupa data primer
dan data sekunder dilakukan dengan metode
analisis yuridis kualitatif, yaitu mengkaji dan
menguji data melalui aspek-aspek hukum.
Kualitatif karena menguraikan data secara
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,
sehingga memudahkan interpretasi data dan
pemahaman hasil analisis11.
B.

Pembahasan

B.1. Sumber Finansial Organisasi dan Jaringan
Terorisme
Apabila terorisme semakin marak, maka
upaya
memberantas terorisme juga harus
ditingkatkan. Pentingnya perang melawan

pendanaan teroris telah tumbuh seiring dengan
maraknya aksi-aksi terorisme di seluruh
dunia12. Memerangi terorisme dengan senjata
tidak cukup, maka salah satu yang menjadi
focus sasaran pencegahan terorisme adalah
melemahkan pendanaan terorisme (financing
terrorism). Terrorisme akan semakin berkembang
apabila organisasinya mendapat dukungan dana
yang cukup. Oleh karena itu, perang terhadap
pendanaan terorisme merupakan langkah yang
penting dalam memerangi terorisme itu sendiri.
Apabila terorisme semakin marak, maka upaya
memberantas terorisme juga harus ditingkatkan
dengan cara-cara kontra insurjensi, multidisiplin
dan komprenensif.
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak pidana dan Pendanaan
Teroris
menyebutkan
bahwa
Pendanaan
Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka
menyediakan, mengumpulkan, memberikan,
atau meminjamkan Dana, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan maksud
untuk digunakan dan/atau yang diketahui
akan digunakan untuk melakukan kegiatan
terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Sistem
bekerjanya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pendanaan terorisme secara
umum tidak berbeda dengan rezim anti
pencucian uang hanya saja bedanya adalah
sumber keuangan dari pendanaan kegiatan
teroris dapat berasal dari uang yang halal atau
uang yang bukan dari hasil suatu kejahatan.
Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi khususnya dibidang komunikasi
telah menyebabkan terintegrasinya sistem
keuangan termasuk sistem perbankan yang
menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar
negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang
sangat singkat13. Globalisasi sistem perdagangan
juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang

9 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penulisan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bak_, 2004, hlm. 50.
10 Ibid hal.52
11 Ibid hal 127
12 Kriminalisasi atas perbuatan pendanaan terorisme ini sangat mendesak dijadikan sebagai predicate crime dari tindak pidana pencucian
uang. Sangat beralasan jika pendanaan terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, Indonesia sudah merespons
secara positif gagasan yang berkembang dalam masyarakat internasional bahwa terorisme dan pendanaan terorisme merupakan tindak
pidana. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, menjadi landasan hukum utama dalam menangani
berbagai aksi terorisme di Indonesia. Pengaturan terorisme sebelumnya sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya
dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam
UU TPPU tersebut disebutkan bahwa terorisme sebagai salah satu kejahatan masal dari money laundering sehingga uang yang berasal
dari aktifitas organisasi teroris dapat dikejar dan dituntut dengan UU TPPU. Namun persoalannya, pemberantasan pendanaan terorisme
bukan hal yang gampang. Belum adanya administrasi kependudukan yang tertib, seperti belum adanya kartu identitas tunggal (uniform
single ID) bagi setiap orang, seperti halnya dikenal di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat dengan Social Security Number.
Pembuatan identitas palsu yang mudah dilakukan pun ikut mempersulit upaya deteksi dan penyelidikan kegiatan pendanaan terorisme.
Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) juga belum sepenuhnya dilakukan, baik karena alasan persaingan antar
individu industri, kurangnya penegakan hukum, maupun kurangnya kesadaran nasabah.
13 Erman Rajagukguk, op.cit., hlm. 69.
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berjalan seiring dengan globalisasi informasi
dan teknologi. Praktek bisnis yang beroperasi
di dalam pasar tersebut tidak hanya sebatas
dalam lingkup satu negara saja. Di dalam dunia
praktik itu sendiri telah terjadi pergerakan yang
mengakibatkan keberagaman di bidang transaksi
dan peluang terjadinya tindak pidana pencucian
uang melalui berbagai varian transaksi ekonomi
antar negara-negara. Perbuatan semacam
itu sendiri merupakan salah satu sistem dari
perbuatan bagian dari sistem hukum. Dengan
demikian dapat diketahui bahwa kontrak
atau kesepakatan dapat ditetapkan sebagai
hukum antara para pihak dalam agreement
dimanfaatkan oleh organisasi tertentu seperti
teroris untuk menghimpun dana logistiknya agar
tidak terdeteksi oleh aparatur penegak hukum
dalam memverifikasi aliran atau transaksi yang
dapat dikategorikan mencurigakan oleh dua
pihak atau lebih di dalam kesepakatan membuat
satu setting peraturan hukum yang akan
mengatur tentang hubungan hukum mereka,
sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan
tersebut. Dengan adanya hubungan hukum
yang terjadi didalam transaksi yang lintas batas
negara yang mengatur suatu sistem hukum
memiliki implikasi transnasional bahkan dapat
juga dikatakan internasional, sehingga pola-pola
transaksi dan potensi kejahatan moneylaundry
semakin beragam dan kompleks.
Seperti halnya Anti Pencucian Uang, dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pendanaan terorisme, terdapat peran penting dari
Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor,
Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan
aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan
melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan
kepada PPATK14. Untuk membantu dalam
mengidentifikasi dan melaporkan Transaksi
Keuangan
mencurigakan,
Penyedia
Jasa
keuangan harus menerapkan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa (PMPJ). Atas dasar laporan
Transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia
Jasa Keuangan, PPATK melakukan analisis,
dan apabila terdapat indikasi tindak pidana
pendanaan terorisme maka hasil analisis atau

hasil pemeriksaan oleh PPATK akan disampaikan
kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Untuk itu ASEAN telah menetapkan delapan
jenis kejahatan lintas negara yang ditangani dalam
kerjasama ASEAN, yaitu terorisme, perompakan,
penyelundupan manusia, perdagangan gelap,
narkoba, penyelundupan senjata, kejahatan
ekonomi internasional, pencucian uang, dan
kejahatan internet/dunia maya15. Memang
kegiatan pencucian uang ini sangat sulit dilacak
secara internal. Apabila kegiatan pencucian uang
yang berada didalam negara Indonesia, dengan
media yayasan, perusahaan atau lain-lainnya
yang mengenai data-data tentang yayasan
atau perusahaan tersebut sebenarnya fiktif
belaka atau hanya nama samaran saja untuk
mempermudah pengalihan peredaran uang
tidak halal tersebut kebank-bank Internasional.
Dengan menggunakan tools sistem perbankan
dan transaksi keuangan berbagai jenis dan
variannya dalam skala regional, maupun lintas
batas negara maka hal tersebut memudahkan
bagi jaringan terorisme untuk mendesain
manegement lalulintas keuangannya dengan
melihat sistem keuangan dan perbankan
masing-masing negara agar tidak terlihat oleh
aparat sehingga potensi terorisme akan mudah
terjadi lagi diluar dan dalam negeri.
Berbagai Jenis pendanaan terorisme yakni
harta kekayaan yang didapat biasanya oleh
pelaku baik perseorangan maupun korporasi
tidak langsung digunakan untuk pendanaan
kegiatan terorisme karena adanya rasa takut
maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian
uang16. Sumbangan (donasi) untuk terorisme
diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda dan
yang diberikan secara sukarela atau diperoleh
melalui unsur paksaan bisa datang dan
bersumber dari dalam maupun luar negeri. Pada
umumnya uang tersebut dikumpulkan anggotaanggota kelompok sebagai suatu kewajiban dari
anggota yang menuntut anggota-anggotanya
berpartisipasi pada organisasinya.
Pendanaan Terorisme banyak dilakukan
dengan menggunakan transaksi keuangan yang

14 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana dan Pendanaan Teroris
15 Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenenterian luar negri RI, 2010 : Bab IV
16 Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering, (Bandung: Books Terrance & Library, 2005), hal. 1, bahwa pencucian uang sebagai
suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak
negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara. Sehingga negara-negara di dunia dan organisasi Internasional
merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan
pencucian uang. Hal ini tidak lain kareha kejahatan pencucian uang (money laundering) tersebut baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu
sendiri. Di dalam praktik money laundering ini diketahui bahwa banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal
karena pelaku money laundering sering melakukan “steril investment” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negaranegara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.
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dilakukan melalui penyedia jasa keuangan (PJK),
yaitu setiap orang yang menyediakan jasa di
bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait
dengan keuangan baik secara formal maupun
nonformal. Terminologi “formal” atau “nonformal”
dapat diartikan sebagai PJK berbentuk badan
hukum (formal) atau perorangan/tidak berbadan
hukum (nonformal). Tidak dapat dihindari juga
bahwa pasar modal membuka peluang bagi pelaku
pencucian uang untuk melakukan pencucian
uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana
di segala bidang. Pasar Modal merupakan salah
satu lahan yang sangat mungkin dimanfaatkan
oleh para pelaku pencucian uang. Minimnya
pelaporan transaksi keuangan mencurigakaan
oleh Penyedia Jasa Keuangan Pasar (PJK) di
Modal Pasar tidak secara otomatis diterima
bahwa pasar modal kita bersih dari Pencucian
Uang. Karena transaksi di Pasar Modal
melibatkan arus uang dan arus efek. Banyak hal
yang harus dibenahi oleh industri pasar modal
agar dapat menjadi bagian dari upaya nyata
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang di Indonesia, termasuk dalam
hal ini penerapan prinsip-prinsip good corporate
governance (tata kelola perusahaan yang
baik). Kesulitan mendapatkan nasabah serta
persaingan usaha antar perusahaan efek dan
upaya untuk memperbesar keuntungan tidak
sebanding dengan risiko yang harus dihadapi
dalam hal pembiaran perusahaan efek untuk
dijadikan media dalam rangka pencucian uang.
Cara lain pengkaburan penggalangan dana
terorisme adalah acapkali kelompok teroris
itu sendiri yang akan mengambil tindakan
menyebarkan uang untuk memulai suatu
bisnis yang sah. Salah satu tujuannya disini
adalah untuk menghasilkan pendapatan atau
untuk mencampurkan hasil pencucian uang
seolah-olah berasal dari usaha yang sah.
Kelompok teroris juga menggunakan sekolahsekolah swasta untuk mendukung pendanaan
dalam aktifitas mereka. Beberapa sekolah
yang sudah mapan juga membayar orangorang upahan untuk operasi teroris. Arabinda
Acharya menyebut nama Zubair seorang warga
negara Malaysia, menjadi anggota Al Qaeda,
membangun aktifitas kelompok melalui jaringan
sekolah perawat, taman kanak-kanak dan yatim
piatu. Zubair bertanggung jawab untuk operasi
dari Om-Al-Qura Foundation, suatu sekolah
Islam di Cambodia17

Sumber dana terorisme juga dapat dilakukan
dengan penyalahgunaan sumbangan wajib
seperti zakat atau sedekah jariyah yaitu dengan
menyelewengkan uang yang dikumpulkan
melalui masjid atau yayasan pendidikan dengan
dalih untuk bantuan pendidikan. Dalam hal
ini orang/badan sebagai penyalur sumbangan
bantuan tersebut menganggap bahwa uang itu
sebagai kewajiban keagamaan yang digunakan
untuk tujuan utama beribadah. Pengelola
dana tersebut menginvestasikan dalam bentuk
bermacam-macam sumbangan atau subsidi
pada organisasi-organisasi amal. Uang tersebut
dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan
penyumbang, atau bahkan tidak diketahui oleh
anggota pengelola/pengurus dan staf organisasi
itu sendiri. Uang tersebut diselewengkan oleh
pegawai atau pengurus lainnya dengan cara
melawan hukum. Dengan cara ini sumbangan
amal dapat dilibatkan untuk mendukung
kegiatan kelompok-kelompok teroris. Sumber
dana lain diperoleh kelompok teroris dengan
membangun usaha mereka sendiri melalui
perdagangan dan perputaran uang. Bisnis
wirausaha tingkat menengah adalah sesuatu
yang ideal, bukan hanya menghasilkan
pendapatan, tetapi juga menjadi kedok transaksi
keuangan untuk menghindari pelacakan. Bisnis
ini meliputi perusahaan konstruksi, agen
perjalanan (travel agencies), jasa pengiriman
(courier service), jasa pengiriman uang dan
bahkan sekolah-sekolah. Berbagai jenis sumber
pendanaan teroris tersebut termasuk hal yang
sulit juga disentuh atau dilacak oleh aparat
penegak hukum terkhusus oleh PPATK sebagai
lembaga negara yang memiliki fungsi dan
tujuannya untuk melacak aliran atau asal danadana tersebut.
Selain itu dengan adanya organisasi filantropi
dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga
swadaya masyarakat lokal yang melakukan
kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) asing atau biasa disebut NGO juga perlu
pengaturan yang lebih baru dan komprehensif
sesuai dengan perkembangan jaman dan
kebutuhan seperti pelaporan keuangan kepada
pemerintah sehingga organisasi masyarakat
tersebut tidak menyimpangi tujuan-tujuannya
yang mulia untuk membangun peradaban
masyarakat seperti yayasan keagamaan yang
sering dicurigai oleh aparat penegak hukum
tentang anasir dan ekses tindakan terorisme.

17 Arabinda Acharya, Terorist Financing in Southest Asia dalam Terrorism in South and Southest Asia in The Coming Accade, Editor Daljit
Singh, Institute of Southest Asian Studios, Singapore, 2009, hal. 101
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B.2.Kendala
Komunitas
Asean
dalam
melakukan penegakan hukum terhadap
tindak pidana pendanaan dan terorisme
Masyarakat
Ekonomi
ASEAN
(MEA)
merupakan program kerjasama negara-negara
Asean di bidang perdagangan. Berbeda dengan
program–program yang telah dilaksanakan
sebelumnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN pada
dasarnya keinginan bersama yang terbuka
berisi empat patokan MEA yaitu: pasar dan
basis produksi tunggal, kawasan ekonomi
yang sangat kompetitif, kawasan ekonomi
dengan pembangunan yang merata, dan
kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan
ekonomi global. Dalam upaya kontribusi untuk
membangun tanggung-jawab bersama dan
membentuk sebuah standar atau ketaatan
terhadap norma-norma perilaku yang baik
akan demokratis, toleransi, kepartisipasian
dan komunitas terbuka sebagai tujuan untuk
menkonsolidasi dan memperkuat solidaritas
ASEAN, kepaduan dan harmoni (rasa kekitaan/
we feeling). Strategi-strategi untuk membentuk
dan berbagi norma-norma termasuk bekerja
menuju terciptanya perjanjian gotong royong legal
(mutual legal assistance) dan konvensi ASEAN
dalam menangkal terorisme, dan penyusunan
perjanjian ekstradisi ASEAN sebagaimana
dipertimbangkan oleh Declaration of ASEAN
Concord yang Mengembangkan ASEAN Mutual
Legal Assistance (MLA) Agreement, membentuk
kelompok kerja mengenai ASEAN Extradition
Treaty yang berada dibawah tanggung jawab
ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLCM),
mengimplementasikan
Declaration
on
the
Conduct of parties in the South China Sea (DoC),
dan menyusun ASEAN Convention on Counter
Terrorism. Beberapa strateginya berkaitan
dengan terorisme adalah Memerangi kejahatan
lintas nasional (transnational crimes) dan
masalah-masalah lintas batas lainnya melalui
aktifitas kerjasama regional, terutama kerjasama
dalam isu-isu keamanan non tradisional, seperti
: kejahatan ekonomi, terorisme, kejahatan
lingkungan,
pembajakan,
narkotika,
dan
penyelundupan manusia. Komponen conflict
prevention antara lain ditandai oleh keberhasilan
ASEAN
dalam
menyelenggarakan
ASEAN
Defence Ministers Meeting (ADMM) di tahun
2006 dan menghasilkan ASEAN Convention on
Counter Terrorism (ACCT) yang menyediakan
dasar hukum bagi kerjasama kawasan dibidang
pemberantasan terorisme.
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Mengingat sifat transnasional dari money
laundering maka kerjasama regional komunitas
Asean mutlak diperlukan agar pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana terorisme dapat
efektif. Kalau rezim tindak pidana pendanaan
atau money laundering suatu Negara berjalan
efektif, tetapi rezim anti money laundering dan
pendanaan terorisme Negara lain tidak berjalan
efektif, maka akan terjadi “kebocoran” yang akan
membuat pencegahan dan pemberantasan money
laundering secara keseluruhan tidak efektif maka
dikenal adanya
counter-measures. Terdapat
berbagai bentuk kerjasama internasional dalam
rangka mencegah dan memberantas money
laundering, tetapi yang umum dikenal adalah :
1.   	Kerjasama
dalam
bentuk
pertukaran
informasi (exchange of information atau
information sharing);
2.

Dalam bentuk Mutual Legal Assistance
(Bantuan Hukum Timbal Balik) untuk
mencari bukti-bukti tindak pidana money
laundering.

3.  Dalam bentuk perjanjian ekstradisi untuk
menyerahkan pelaku tindak pidana yang
tertangkap di Negara lain.
Inisiasi harmonisasi peraturan perundangundangan dalam konteks Kesepakatan Regional
negara-negara ASEAN yang dituangkan dalam
bentuk konvensi terhadap tindak pidana
pendanaan terorisme dan pencucian uang
(money
laundering)
untuk
memberantas
terorisme baik secara internal maupun secara
eksternal adalah suatu kegiatan pencucian uang
yang masuk kesistem perbankan yang dapat
mengganggu stabilitas dan keamanan system
perbankan dan keuangan negara dalam hal yang
berkaitan dengan asset-asset negara anggota
Asean. Oleh karenanya perlu suatu payung
hukum yang mencegah dan membatasi tindak
pidana pendanaan terorisme dan pencucian
(money laundering) yang masuk kedalam system
perbangkan baik secara kegiatan internal
maupun secara kegiatan eksternal, yang
harus pula perlunya kerja sama antar negaranegara Internasional, khususnya bank-bank
Internasional yang berada dikawasan ASEAN.
Kerja sama antar negara diperlukan untuk
mempermudah penanganan proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan atas suatu masalah yang timbal balik
di Negara Peminta maupun Negara Diminta.
Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan
peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan
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dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam
proses penerapan hukum pidananya (dari tahap
penyelidikan, penyidikan, pembuatan berita acra
pemeriksaannya, proses peradilannya ataupun
pelaksanaan hukuman) atas kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang yang dalam beberapa
aspeknya terkait dengan yurisdiksi negara lain.
Dalam masalah kerjasama penegakan hukum
dan peradilan pidana ini, juga terkait dengan
masalah ekstradisi.
Keterbatasan instrumen hukum dalam
komunitas ASEAN sebagaimana contoh diatas,
terjadi di karenakan negara yang tergabung
dalam Asia/Pasific Group on Money Laundring
(APG) belum segencar mengkampanyekan tindak
pidana pendanaan terorisme dan pemberantasan
terorisme ini menjadi sesuatu hal yang serius
dan mengancam keutuhan kedaulatan negara
Sebagaimana program-program yang menunjang
terbentuknya Komunitas Ekonomi Masyarakat
Asean. Ini terlihat indikasinya yaitu hanya
delapan negara saja yang tergabung dengan APG
yaitu Indonesia, Brunei darusalam, Cambodia,
Malaysia, Singapore, Thailand dan Vietnam. Oleh
karena itu, dengan memahami kondisi objektif
tersebut, maka PBB sebagai institusi resmi
yang merupakan payung institusi internasional
menggagas perlunya untuk sesegera mungkin
melahirkan suatu konvensi yang menetapkan
kejahatan terorisme di dunia, dan membangun
dialog komunitas dalam bentuk kerjasama
regional dan internasional untuk bersama-sama
menyelesaikan masalah terorisme dan perlu
sebuah pendekatan kebijakan kriminal yang
integral dalam arti baik penal maupun nonpenal
sekaligus. Oleh karena itu, jika tertangkapnya
para teroris dan jejaringnya dengan strategi
yang demikian tersebut maka telah terungkap
fakta yang jelas dimana terorisme lokal telah
mempunyai hubungan erat dengan jaringan
terorisme global dan akan timbul kesadaran dan
keyakinan kita bahwa perang melawan teroris
mengharuskan kita untuk melakukan sinergi
upaya secara komprehensif dengan pendekatan
multiagency, multi internasional dan multi
nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu
strategi komprehensif dalam rangka perang
melawan terorisme.

B.2.Upaya Bangsa Indonesia Dalam Memutus
Pendanaan dan Memberantas Terorisme.
Implikasi dari isu terorisme adalah terorisme
mengancam jiwa manusia dan mengancam
kehormatan negara, terorisme menghadirkan
ketidakpastian tentang kapan dan di mana
aksi terorisme akan terjadi sehingga menuntut
kesiapsiagaan
kekuatan
nasional
untuk
menghadapinya. Dalam perspektif pertahanan
negara, terorisme menjadi ancaman keselamatan
bangsa sehingga menjadi bagian dari tugas dan
fungsi pertahanan negara18
Setiap negara memiliki persepsi ancaman
yang berbeda mengenai isu terorisme. Bahwa
praktek pencucian uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme terjadi karena adanya
rezim devisa bebas, aturan mengenai rahasia
bank, kebutuhan dana untuk investasi, dan
adanya kemajuan teknologi. Persepsi ini ada
yang berkaitan dengan tragedi WTC tahun
2001 ada juga yang tidak. Indonesia, misalnya,
memandang gerakan-gerakan yang merongrong
kemerdekaan dianggap sebagai isu terorisme
karena pemerintah Indonesia harus menghadapi
serangan gerilyawan yang memiliki jaringan
gerakan yang tertata rapi. Pasca tragedi bom
WTC tahun 2011, Indonesia juga mengalami
serangkaian bom yang disinyalir memiliki
keterkaitan langsung dengan jaringan teroris
global yang berada di afganistan. Salahsatunya
adalah bom bali sehingga dibentuk UU nomor
15 tahun 2013 dan UU nomor 16 tahun 2013
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
pada peristiwa peledakan bom di bali menjadi
undang-undang.
Perbuatan
tindak
pidana
pendanaan
terorisme dan pencucian uang disamping
sangat merugikan masyarakat, juga sangat
merugikan negara karena dapat mempengaruhi
atau merusak stabilitas perekonomian nasional
atau keuangan negara dengan meningkatnya
berbagai kejahatan seperti halnya kejahatan
tindak pidana korupsi. Upaya untuk mencegah
dan memberantas praktik pencucian uang

18 Tim Penulis Dewan Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia (Jakarta:
Dewan Ketahanan Nasional, 2010).
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sehubungan dengan hal tersebut, kini telah
menjadi perhatian internasional. Masing-masing
negara telah menempuh berbagai upaya untuk
mencegah dan memberantas praktek pencucian
uang termasuk dengan cara melakukan
kerjasama internasional baik melalui forum
secara bilateral maupun multilateral19.
Guna menghadapi serangkaian isu terorisme,
negara-negara anggota ASEAN telah melakukan
berbagai upaya kontraterorisme yang didukung
dengan
eksistensi
serangkaian
kebijakan
formal. Pada level Asean telah ditetapkan Asean
Convention on Counter Terrorism (2007) yang
membuktikan komitmen negara anggota Asean
dalam pemberantasan terorisme namun delegasi
negara anggota Asean menyepakati diterimanya
program rehabilitasi pelaku terorisme agar
dapat kembali ke masyarakat (Article XI) dan
ketentuan mengenai “Perlakuan yang wajar
(Fair Treatment) pada Article VIII. Diterimanya
program rehabilitasi pelaku terorisme dan
ketentuan mengenai Perlakuan Yang Wajar,
menunjukkan bahwa negara anggota Asean
tidak menggunakan pendekatan disengagement
terhadap pelaku terorisme seperti di negaranegara AS, Australia,Inggris dan Kanada.
Sebaliknya negara anggota Asean sepakat
menggunakan pendekatan kooperatif melalui
konsep deradikalisasi ala Indonesia20.
Beberapa upaya yang dilakukan adalah
pencegahan secara faktor internal terhadap
pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut,
pemerintah telah memberlakukan UU No. 8 Tahun
2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang yang merupakan
sebagai payung hukum dan sebagai kebijakan
pemberlakukan, dengan ancaman hukuman
pidana dan sangsi hukuman dengan denda.
Analisa Secara Faktor Eksternal, begitu pula
sebaliknya berdasarkan faktor eksternal, dimana
kegiatan tindak pidana pencucian uang (money
laundering), berdasarkan factor eksternal untuk
melakukan pencegahan tindak pidana ini, perlu
dilakukan konsolidasi antara pemerintah luar
negeri dalam hal ini perbankan Internasional, agar
dapat dengan mudah untuk mengindentifikasi
tindak pidana pencucian uang tersebut, yang
masuk dari bank Internasional kewilayah hukum
Negara Indonesia. Dimana proses pencucian
uang tersebut pada awalnya masuk melalui
system perbankan dengan tahapan kegiatan

pencucian secara internal melalui yayasan dan
perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat
yang identitasnya disamarkan.
Upaya yang
berikutnya adalah dengan
menggunakan Undang-undang nomor 9 tahun
2013 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan
adanya undang-undang ini maka Pendanaan
terorisme bersifat lintas negara sehingga
upaya
pencegahan
dan
pemberantasan
dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa
Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja
sama internasional untuk mendeteksi adanya
suatu aliran dana yang digunakan atau
diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan
terorisme. Jadi subyek yang akan dikenakan
hukuman bukan hanya pelaku terorrnya saja
tetapi telah diperluas oleh undang-undang ini.
Sehingga akibat dari kesepakatan internasional,
Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengesahan International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism,
1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan
Pendanaan Terorisme, 1999). Kriminalisasi tindak
pidana pendanaan terorisme akan memperluas
cakupan dari undang-undang money laundry
sehingga potensi ancaman lalu lintas keuangan
jaringan terorisme menjadi lebih luas yang
berkaitan dengan tindak pidana pendanaan
terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna
jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan
kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman
uang melalui sistem transfer atau melalui
sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang
tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke
dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia,
mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam
daftar terduga teroris dan organisasi teroris,
mengenai
penyidikan,
penuntutan,
dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja
sama, baik nasional maupun internasional yang
mencakup perbuatan yang dilakukan secara
langsung atau tidak langsung dalam rangka
menyediakan, mengumpulkan, memberikan,
atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang
diketahuinya akan digunakan untuk melakukan
tindak pidana terorisme.
Strategi penegakan hukum terhadap terorisme
juga merujuk pada perkembangan peningkatan

19 Erman Rajagukguk, Op.Cit., hlm. 69.
20 Luqman Hakim, Terorisme Indonesia, Forum Studi Islam, Surakarta : Surakarta (FSIS), 2004 Hal.29
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kegiatan terorisme di beberapa negara baik
di Asia, Afrika, dan Eropa serta di Amerika
Serikat, strategi yng memerlukan perubahan
mendasar baik dari sisi hukum maupun dari
sisi politik dan keamanan. Perubahan mendasar
strategi penegakan hukum sangat penting jika
merujuk pada laporan panel tingkat tinggi PBB
khususnya mengenai tiga pilar penting konsep
“Collective Security Responsibility” (CSR) dari
semua negara anggota PBB dalam memerangi
terorisme (war on terror). Perang terhadap
Terorisme tidak dapat hanya mengandalkan
pendekatan hukum pidana konvensional, yang
didasarkan pada prinsip, mens rea dan actus
reus suatu perbuatan jahat harus terbukti dari
selain niatnya juga tindakan dan akibatnya.
Prinsip dasar hukum pidana konvensional
ini mewujudkan suatu penegakan hukum
yang bersifat reaktif (reactive law enforcement)
artinya penegakan hukum ditujukan setelah
terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat
bagi korban dan masyarakat. Sedangkan dalam
praktek penegakan hukum terhadap terorisme
baru dimulai setelah akibat dari perbuatan yang
dilarang menimbulkan akibat atas dasar praktek
penegakan hukum pidana yang bersifat reaktif
tersebut maka negara mengalami kesulitan
untuk melindungi warga negaranya yang terlibat
terhadapa jejaring terorisme. Terhadap hal itu
komposisi peraturan perundang-undangan kita
telah diakomodir dengan menggunakan Undangundang nomor 1 Tahun 2006 pasal 3 tentang
bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dalam pasal yang merupakan permintaan
Bantuan
berkenaan
dengan
penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Negara diminta21. Maka
dengan adanya undang-undang nomor 9 tahun
2013 dan undang-undang nomor 1 tahun 2006
maka PPATK bisa dengan maksimal melakukan
fungsinya memotong uratnadi logistik dari
jejaring teroris.

(PTD ilegal). Pada prinsipnya, PJK (Pengguna
jasa Keuangan) merupakan PTD karena
menyelenggarakan kegiatan transfer dana,
sehingga harus memiliki ijin (formal). Dalam hal
ini upaya pencegahan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme dilakukan melalui:
a. penerapan
prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
pelaporan dan pengawasan kepatuhan Pengguna
Jasa Keuangan; b. pengawasan kegiatan
pengiriman uang melalui sistem transfer atau
pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
c. pengawasan pengumpulan dan penerimaan
sumbangan. PJK harus melaporkan transaksi
keuangan mencurigakan terkait pendanaan
terorisme kepada PPATK, yaitu terkait: a.
transaksi yang patut diduga menggunakan dana
yang terkait atau berhubungan dengan atau
akan digunakan untuk tindak pidana terorisme;
atau b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang
yang berdasarkan publikasi pemerintah atau
organisasi internasional dikategorikan sebagai
teroris atau organisasi teroris.

Senada dengan itu UU No. 3 Tahun 2011
tentang Transfer Dana juga telah mengatur
bahwa dalam melakukan kegiatan usaha,
Penyelenggara Transfer Dana (PTD) harus
mendapatkan ijin dari Bank Indonesia. Untuk
melindungi kepentingan masyarakat, PTD yang
menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa
ijin, akan dikenai ancaman hukuman pidana

Dalam tataran strategi teknis struktural,
secara konkrit kerja sama antara aparat penegak
hukum anggota ASEAN khususnya dibidang
intilijen dan PPATK yang memiliki fungsi yang
strategis dalam menelusuri lalu lintas keuangan,
mengolah informasi dan data intelijen, sharing
informasi mengenai data privacy dan data
protection sesuai dengan hukum nasional dan

Keseriusan
bangsa
Indonesia
untuk
memberantas tindak pidana terorisme juga telah
diakui oleh dunia internasional, yaitu dengan
dikeluarkannya Indonesia dari daftar hitam
negara yang tidak kooperatif dalam menangani
antipencucian uang sesuai yang digariskan
gugus Tugas Aksi Keuangan atas Pencucian
Uang regional eropa (Financial Action Task
Force on Money Laundering/FATF). Sinyal
yang kuat tentang komitmen Indonesia dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pendanaan terorisme, baik di jurisdiksi
Indonesia maupun dalam rangka kerjasama
regional dan internasional. Dengan diakuinya
kehandalan rezim AML/CFT Indonesia oleh
dunia internasional, maka Indonesia bisa
memproklamirkan
kepada
dunia
tentang
terjaganya kualitas integritas sistem keuangan
Indonesia sehingga sistem keuangan Indonesia
tidak bisa dijadikan sarana maupun sasaran
kejahatan.

21 UU nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, pasal 3
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prinsip-prinsip umum hukum internasional.
Kursus dan latihan gabungan antara negara
ASEAN
mengenai
penguatan
komunitas
keamanan diwilayah ASEAN sehingga terbangun
regional yang aman dan sesuai dengan tujuan
asal pembentukan ASEAN itu sendiri.
Bangsa Indonesia percaya bahwa tugas
penting utama untuk menangani terorisme
adalah meletakkan fondasi hukum yang dapat
melindungi baik kepentingan publik maupun
Hak-hak Asasi Manusia sebagai dasar penegakan
hukum untuk memberantas terorisme. Kerangka
hukum yang kuat yang akan menjadi dasar
kebijakan nasional dan tindakan kita dalam
memerangi terorisme didasarkan pada proses
nasional dan hasil dari proses internasional.
Dalam kaitan ini, Indonesia telah membuat
hukum dan peraturan-peraturan anti terorisme
dan menjadi pihak pada beberapa konvensi
internasional yang relevan dan lingkungan
domestik, sesuai dengan komitmen Indonesia
untuk memerangi terorisme22.
C.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.

2.

3.

untuk mengetahui dan memberantas
terorisme, selain mengetahui ideologynya
juga mesti di ketahui asal-usul sumber
pendanaannya yang mendukung kegiatan
terorisme tersebut guna memutus matarantai
lalu lintas keuangannya sehingga aksi terror
dapat dicegah secara dini;
proses penyesuaian unsur-unsur tatanan
penegakan hukum tindak pidana pendanaan,
money laundry yang berhubungan dengan
terorisme yang berlaku dalam Konteks
implementasinya di ASEAN menunjukkan
bahwa adaptasi dilakukan dalam kerangka
sistem hukum kawasan (regional) sehingga
kendala yang dihadapi dalam penerapannya
memiliki titik konvergensi;
keseriusan dan konsistensi bangsa Indonesia
dalam melaksanakan perdamaian dunia
berdasarkan prinsip-prinsip umum piagam
PBB dan amanah pembukaan UUD Negara
RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa
bangsa Indonesia melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia dapat terlihat dari upaya dan
keterlibatan yang telah dilakukan bangsa
Indonesia dalam menegakkan kedaulatan
negara dan memberantas terorisme didalam
negeri maupun di Komunitas ASEAN.
Dengan
berkembang
pesatnya
ilmu
pengetahuan dan teknologi didalam era
masyarakat ekonomi ASEAN maka potensi
kejahatan juga akan bertambah jenis transaksi
dan variannya terutama penggalangan dana
melalui tindak pidana pendanaan dan pencucian
uang untuk ekses kegiatan teroris. Untuk itu
perlu kesatuan pemahaman diantara negaranegara anggota komunitas negara ASEAN
tentang penegakan hukum yang sistemik dan
komprehensif pada lintas batas negara ASEAN
secara legal dan sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum internasional.
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Abstrak
Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata disebabkan karena para narapidana protes
terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan. Mereka, khususnya narapidana koruptor dan bandar narkoba, merasa
dirugikan, merasa menjadi korban, merasa diperlakukan diskriminatif, dalam pemberian hakhaknya di dalam lembaga pemasyarakatan, terutama hak untuk mendapatkan remisi. Kekeliruan
perumusan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi pangkal terjadinya
tindak pidana baru (kriminogen). Menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa Peraturan Pemerintah
tersebut dibuat tidak sesuai prosedur yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Kata kunci: regulasi, kriminogen.
Abstract
Some riots at the correctional institution lately, such as at Tanjung Gusta, most likely caused by
disappointed inmates toward the Government Regulation Number 99 of 2012 on Second Amendment
to Government Regulation Number 32 of 1999 on Requirements and Procedures of Inmates’ Rights
Fulfillment. The inmates, whose case are corruption and narcotics; feel discriminated against their rights
to obtain remission in the correctional institution. The false formulation of norms on the Government
Regulation Number 99 of 2012 is the main cause of new criminal behavior (criminogenic). It is a strong
indication that the Government Regulation made by incorrect procedures, under Law Number 12 of 2011
on Legislation Making.
Keywords: regulation, criminogenic.
A.

Pendahuluan

Barang kali ada sebagian orang yang
menganggap judul tulisan tersebut di atas
hanyalah sebuah sensasi saja yang dalam
kenyataannya tidak akan pernah terjadi. Mana
mungkin ada peraturan perundang-undangan
dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana
baru (kriminogen)? Bukankah pada umumnya
peraturan perundang-undangan itu dibuat
dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita
bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 alinea
keempat, yaitu: melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah indonesia; memajukan
kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial?
Dalam merefleksikan cita-cita tersebut,
transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam
materi muatan peraturan perundang-undangan
menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan
karena Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum di Indonesia yang pada
hakikatnya merupakan pandangan hidup dan
dasar filsafat negara yang meliputi suasana
serta watak dari bangsa Indonesia. Dengan
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demikian, diharapkan para pengambil kebijakan
dan perancang peraturan perundang-undangan
dalam merumuskan norma sebuah peraturan
perundang-undangan tidak melenceng. Sehingga
setiap produk peraturan perundang-undangan
di Indonesia normanya akan mencerminkan nilai
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan,
nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial.
Dengan istilah yang agak berbeda, Jimmly
Assiddiqqie mengatakan bahwa, setiap peraturan
perundang-undangan rumusan pasalnya harus
memerhatikan1:
a.

religiusitas kebertuhanan segenap warga
negara melalui keyakinan segenap warga
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b.

prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan
dan berkeadaban atau sila kemanusiaan
yang adil dan beradab;

c.

menjamin
dan
memperkuat
prinsip
nasionalitas kebangsaan Indonesia melalui
sila persatuan Indonesia;

d.

memperkuat nilai-nilai kedaulatan rakyat
melalui sila kerakyatan yang dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan; dan

e.

melembagakan upaya untuk membangun
sosialitas yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Bahkan menurut Bernard L. Tanya,
sebagaimana dikutip oleh M. Mahfud MD,
dikatakan bahwa, pencapaian tujuan negara
Indonesia selain berpijak pada lima dasar negara
yaitu Pancasila, juga berpijak pada empat prinsip
cita hukum (rechtsidee) yaitu2:
a.

melindungi semua unsur bangsa (nation)
demi keutuhan (integrasi);

b.

mewujudkan keadilan sosial dalam bidang
ekonomi dan kemasyarakatan;

c.

mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi)
dan negara hukum (nomokrasi); dan

d.

menciptakan
toleransi
atas
dasar
kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup
beragama.

Konsekuensi logisnya, maka tidak mungkin
ada peraturan perundang-undangan yang dibuat
dengan tujuan atau dapat berdampak timbulnya
tindak pidana baru (kriminogen). Apalagi kalau

1
2
3
4
5

kita melihat prosedur dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan sudah ada
aturan main yang jelas, sebagaimana dimuat
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU P3), di mana dalam Pasal 1 angka
1 disebutkan bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan
mencakup
tahapan
perencanaan,
penyusunan,
pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Kemudian dalam Pasal 6 UU P3 juga
dinyatakan, bahwa materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan
asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan,
kekeluargaan,
kenusantaraan,
Bhinneka
Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban
dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan. Asas-asas tersebut
harus mengalir ke dalam pasal-pasal peraturan
perundang-undangan.
Namun apa daya dalam praktek, seperti
dikatakan oleh Ahmad Sodiki, bahwa undangundang memang produk politik. Undang-undang
adalah produk hukum yang dibuat para politisi di
ranah politik. Undang-undang juga merupakan
kristalisasi kepentingan politik para pembuatnya.
Tidak heran jika pembentukan undang-undang
selalu sarat dengan nilai kepentingan. Wajar
jika dikatakan banyak undang-undang gagal
mewakili aspirasi kepentingan masyarakat3.
Atau dengan perkataan lain menurut Satjipto
Rahardjo dikatakan bahwa undang-undang
sebagai produk dari proses sosial, maka
sebetulnya kita tak dapat melihat undangundang itu sebagai suatu naskah yang kering
dan abstrak, sebab ia ternyata merupakan
dokumentasi
dari
pengelolaan
terhadap
benturan-benturan di antara kepentingankepentingan para anggotanya4. Mengingat
tidak semua kepentingan masyarakat dapat
terakomodir, maka Satjipto Rahardjo pada
akhirnya mengatakan bahwa undang-undang
itu sejatinya cacat sejak dilahirkan, baik cacat
secara yuridis, politis, ekonomi, kultural maupun
secara manajerial5.
Ego sektoral, ego pribadi, pesanan dari pihak
tertentu, sering mewarnai dalam pembentukan

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:2011
M. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta, LP3ES, 2006:18
Ahmad Sodiki, Strategi Penguatan Prolegnas Untuk membentuk Hukum Berkarakter Responsif (makalah), Bogor: 2010
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung, Alumni, 1979: 41
Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003:131
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peraturan perundang-undangan. Adanya ego-ego
tersebut mengakibatkan munculnya pemaksaan/
penekanan dari atasan ke bawahan, misalnya
dari menteri ke dirjen, dari dirjen ke direktur, dan
selanjutnya tidak terhindarkan. Sehingga di sini
berlaku prinsip: “apa boleh buat yang penting
peraturan perundang-undangan ini harus jadi”.
Dengan demikian semua rintangan yang dapat
menghambat lajunya pembahasan rancangan
peraturan perundang-undangan tersebut akan
dihadapi. Kondisi seperti itu jelas menyebabkan
pembahasan peraturan perundang-undangan
tidak berjalan secara normal dan maksimal,
bahkan dapat mengacaukan perencanaan
peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan secara selektif. Buntut-buntutnya
akan muncul peraturan perundang-undangan
yang menimbulkan kerugian bagi segolongan
masyarakat dan ini dirasakan sangat berat,
pahit, dan menyakitkan. Sebagai rasa protesnya,
mereka melakukan tindak pidana baru
(kriminogen).
Zudan Arif Fakrulloh, secara apik dalam
kontek
peraturan
perundang-undangan
yang kriminogen, khusus peraturan daerah,
mengatakan: apabila peraturan daerah sudah
bersifat kriminogenik, maka peluang untuk
bersifat viktimogenik juga besar. Peraturan yang
bersifat viktimogenik adalah peraturan yang
berpeluang/berpotensi menimbulkan korban.
Korban yang dimaksud di sini bisa manusia,
lingkungan hidup, kemandekan investasi, dan
lain-lain6.
B.

Pembahasan

Sebagai salah satu contoh peraturan
perundang-undangan yang menimbulkan tindak
pidana baru (kriminogen) adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (PP Nomor 99 Tahun 2012).
Peristiwa huru-hara/pemberontakan di berbagai
lembaga pemasyarakatan (LP), termasuk LP
Tanjung Gusta Sumatra Utara, beberapa
waktu yang lalu yang sangat menghebohkan/
menggemparkan, pada awalnya dikira karena
pasokan air bersih yang tersendat atau terlambat
sehingga para narapidana harus antri berjamjam untuk bisa mandi dan buang air besar,

ternyata peristiwa itu lebih banyak dipicu karena
mereka protes terhadap materi muatan PP Nomor
99 Tahun 2012. Para narapidana yang berontak
menganggap PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak adil
karena bersifat diskriminatif, yakni disamping
hanya diberlakukan untuk narapidana yang
tersangkut perkara tindak pidana korupsi,
terorisme, narkotika, prekursor narkotika,
psikotropika, kejahatan terhadap keamanan
negara, kejahatan hak asasi manusia yang
berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya, juga mereka tidak akan memperoleh
remisi kalau tidak menjadi justice collaborator
walaupun syarat yang lain telah mereka penuhi.
Untuk menciptakan kerusuhan di dalam
LP bagi kelompok narapidana yang merasa
diperlakukan tidak adil, khususnya para
narapidana koruptor dan bandar narkoba,
bukanlah hal yang sulit karena mereka pada
umumnya masih memiliki kemampuan finansial
yang kuat, berpengetahuan luas, kritis, sehingga
mampu memengaruhi dan menggerakkan
narapidana yang lain untuk berbuat apa saja
sesuai kehendaknya, bahkan kalau tidak
waspada para petugas LP pun dapat mereka
perdaya.
Adanya
perlakuan
yang
diskriminatif
tersebut memunculkan sikap hopeless (tidak
memiliki harapan) bagi narapidana yang
melakukan tindak pidana sebagaimana disebut
dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Walaupun
telah berbuat baik selama menjalani pidananya
tidak akan berpengaruh terhadap kemungkinan
diberikannya penghargaan berupa pemotongan
masa hukuman (remisi)7.
Jelas kondisi tersebut tidak menguntungkan
bagi LP. Petugas LP pun pasti akan mengalami
kesulitan dalam membina mereka agar dapat
menjadi manusia yang baik, berguna, menyadari
akan kesalahannya, dan dapat kembali ke
tengah-tengah masyarakat. Rasa tidak percaya
pada penegakan hukum yang diskriminatif,
lebih-lebih apabila dalam proses peradilan
mereka juga mengalami berbagai tekanan dan
adanya disparitas pidana, maka sikap menolak
pasti akan muncul setiap saat. Dengan demikian
mengakibatkan fungsi LP sebagai lembaga
pembinaan menjadi tidak berjalan secara penuh.
Jika ditelusuri lebih dalam, adanya
perlakuan diskriminatif bagi narapidana tertentu,

6 Zudan Arif Fakrulloh, Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (sebuah pencarian), Jakarta, PT. Raja grafindo: 2009
7 BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Jakarta, BPHN, 2014:92-93
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khususnya narapidana koruptor, sehingga
mereka menjadi hopeless (tidak memiliki harapan)
ternyata dilatar belakangi karena PP Nomor 99
Tahun 2012 tidak memuat ketentuan peralihan.
Betul PP ini memang merupakan perubahan dari
PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan, namun seharusnya dalam
materi muatannya diatur mengenai ketentuan
peralihan. Dengan tidak ada ketentuan peralihan,
maka semua narapidana koruptor, termasuk
narapidana koruptor sebelum diundangkan PP
Nomor 99 Tahun 2012, tidak akan memperoleh
remisi kalau mereka tidak menjadi justice
collaborator, walau syarat yang lain telah mereka
penuhi. Jelas hal ini sangat merugikan karena
melanggar hak mereka.
Sebagaimana kita ketahui, dalam Pasal 34A
ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan:
Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme,
narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,
kejahatan hak asasi manusia yang berat,
serta kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya, selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga
harus memenuhi persyaratan:
a.

Bersedia bekerja sama dengan penegak
hukum untuk membantu membongkar
perkara tindak pidana yang dilakukan;

b.

Telah membayar lunas denda dan uang
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
untuk narapidana yang dipidana karena
melakukan korupsi; dan

c.

Telah mengikuti program deradikalisasi
yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,
serta menyatakan ikrar:
1)

kesetiaan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia secara tertulis bagi
narapidana Warga Negara Indonesia,
atau

2)

tidak akan mengulangi perbuatan
tindak pidana terorisme secara tertulis
bagi narapidana Warga Negara Asing.

Syarat tersebut sebetulnya merupakan
syarat tambahan karena dalam Pasal 34 nya
disebutkan:
(1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak
mendapatkan remisi.
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(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan kepada narapidana dan
anak pidana yang telah memenuhi syarat:
a.

berkelakuan baik; dan

b.

telah menjalani masa pidana lebih dari
6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan
dengan:
a.

tidak sedang menjalani hukuman
disiplin dalam kurun waktu 6 (enam)
bulan terakhir, terhitung sebelum
tanggal pemberian remisi; dan

b.

telah mengikuti program pembinaan
yang diselenggarakan oleh Lapas dengan
predikat baik.

Selanjutnya UU Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa
pembinaan dalam sistem pemasyarakatan
berdasarkan asas pengayoman, persamaan
perlakuan
dan
pelayanan,
pendidikan,
pembimbingan dan penghormatan terhadap
harkat dan martabat. Namun pemerintah
tentu mempunyai argumentasi yang kuat
karena tindak pidana yang disebutkan dalam
PP Nomor 99 Tahun 2012 bukan sekedar
tindak
pidana
biasa/konvensional
tetapi
merupakan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia yang mempunya akibat sangat luar
biasa, disamping jiwa manusia, harta benda,
bahkan kelangsungan hidup bernegara pun
dapat terancam. Hal tersebut misalnya nampak
dalam butir menimbang huruf a dari UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
berbunyi: bahwa tindak pidana korupsi yang
selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial
dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga
tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai
kejahatan yang pemberantasannya harus
dilakukan secara luar biasa. Jadi dengan begitu,
pada prinsipnya para koruptor dan penjahat
lainnya berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012
tetep dapat memperoleh remisi asal syaratsyaratnya dipenuhi.
Kondisi seperti itu menyebabkan PP Nomor
99 Tahun 2012 dimohonkan uji materiil ke
Mahkamah Agung oleh Rebino bin Adi Wiyono,
Drs. Abd. Hamid, M.Pd.I., dan Jumanto, yang
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memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril
Ihza Mahendra, dan kawan-kawan. Dan
dalam Putusannya Nomor 51 P/HUM/2013,
Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa
PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal
5, Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l UU Nomor
12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan;
Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 5, Pasal 6,
dan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sebagai pertimbangannya disebutkan bahwa
pengaturan pengetatan pemberian hak tersebut
terhadap kejahatan tertentu yang memang
menjadi prioritas untuk diberantas adalah
dapat diterima. Khusus terhadap pelaku tindak
pidana korupsi, sebenarnya merupakan pihak
yang berpotensi merusak kemungkinan warga
negara untuk mendapatkan segala macam
jaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang
termuat dalam ketentuan Pasal 22 DUHAM. Hal
tersebut sudah menjadi masalah serius yang
telah mengancam stabilitas dan keamanan
nasional
dan
internasional,
melemahkan
institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan
serta
membahayakan
pembangunan
dan
penegakan hukum. Demikian juga secara
formal, pembentukan PP Nomor 99 Tahun 2012
telah mendasarkan pada Pasal 5 dan Pasal 6
UU Nomor 12 Tahun 2011 karena keberadaan
PP Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah
Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 dan
dalam pembentukannya telah memuat asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan
atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis,
hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan,
kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan
rumusan dan keterbukaan.
Putusan Mahkamah Agung mengenai
uji materiil terhadap peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang adalah final dan mengikat,
artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi dan
berlaku untuk siapa saja, termasuk putusan
Mahkamah Agung terhadap uji materiil PP
Nomor 99 Tahun 2012.
Namun dari segi akademik, khususnya
teknik penyusunan peraturan perundangundangan, beberapa rumusan norma PP Nomor
99 Tahun 2012 masih terdapat kekeliruan yang
cukup fatal. Sebagaimana diketahui PP Nomor
99 Tahun 2012 adalah merupakan perubahan

dari PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan. Namun sayang PP Nomor 99
Tahun 2012 tersebut dalam materi muatannya
tidak mengatur ketentuan peralihan. Dengan
tidak adanya ketentuan peralihan, berarti semua
narapidana, tentuya termasuk narapidana
koruptor yang mendekam dalam LP sebelum
diundangkan PP No 99 Tahun 2012, tidak dapat
memperoleh remisi kalau mereka tidak menjadi
justice collaborator, walau pun syarat yang lain
telah dipenuhi. Seharusnya para narapidana,
seperti koruptor yang sudah mendekam dalam
penjara sebelum diundangkan PP Nomor 99
Tahun 2012, tetap mendapat remisi walau pun
tidak menjadi justice collborator. Persyaratan
menjadi justice collabator hanya diperlakukan
bagi narapidana, seperti koruptor, yang masuk LP
setelah PP Nomor 99 Tahun 2012 diundangkan.
Adanya pemberlakuan norma secara retro aktif
jelas merupakaan kebodohan bagi pembuatnya.
Kekeliruan serupa PP Nomor 99 Tahun
2012 yang tidak memuat ketentuan aturan
peralihan sehingga menimbulkan kekisruhan
dalam penegakan hukum, sebetulnya pernah
terjadi yaitu menimpa UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan
pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalan
yang muncul, tindak pidana korupsi yang terjadi
sebelum UU Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan
akan diperiksa dan diadili berdasarkan UU yang
mana? Tentu tindak pidana korupsi tersebut
tidak
mungkin
diselesaikan
berdasarkan
UU Nomor 31 Tahun 1999. Menyadari akan
kesalahan tersebut, akhirnya dibetulkan dengan
diundangkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
di mana dalam ketentuan peralihannya yakni
Pasal 43A ayat (1) telah dirumuskan sebagai
berikut: “Tindak pidana korupsi yang terjadi
sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi...”
Selanjutnya, ketentuan menjadi justice
collaborator seharusnya tidak diterapkan bagi
pelaku tindak pidana yang sudah menjalani
pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, atau
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yang sering disebut narapidana. Ketentuan
tersebut mestinya hanya diberlakukan bagi
pelaku tindak pidana yang masih menjalani
proses peradilan, baik pada tahap pemeriksaan di
kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Hal
itu disebabkan karena salah satu keuntungan
menjadi justice collaborator adalah akan dijatuhi
pidana yang lebih ringan dari ancaman pidana
yang ada pada pasal yang didakwakan. Jadi
seorang narapidana tidak akan mungkin
mendapatkan keuntungan tersebut karena ia
pada prinsipnya sudah dijatuhi pidana oleh
hakim dan putusannya telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.
Sebagaimana diketahui dalam Pasal 37 ayat
(2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi Tahun 2003 (United Nations Convention
Against Corruption, 2003) disebutkan bahwa
setiap negara peserta wajib mempertimbangkan
memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus
yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang
terdakwa yang memberikan kerja sama yang
substansial dalam penyelidikan atau penuntutan
suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan
Konvensi ini. Dan sebagai bentuk perlindungan
hukum bagi para justice collaborator, maka
pada ayat (3) nya disebutkan: Setiap negara
peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum
nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari
penuntutan bagi orang yang memberikan kerja
sama yang substansial dalam penyelidikan atau
penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan
berdasarkan Konvensi ini.
Demikian juga dalam Pasal 10 ayat (2) UU
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan UU
Nomor 31 Tahun 2014, menyebutkan: seorang
saksi yang juga tersangka dalam kasus yang
sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan
pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya
dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam
meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
Sebetulnya sebelum PP Nomor 99 Tahun
2012 diterbitkan, Mahkamah Agung sebagai
otorita peradilan tertinggi di Indonesia telah
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi
Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators)
di dalam Tindak Pidana Tertentu. Dalam Angka 7
SEMA tersebut dinyatakan, dengan merujuk pada
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nilai-nilai di dalam ketentuan di atas dengan ini
Mahkamah Agung meminta kepada para hakim
agar jika menemukan tentang adanya orangorang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor
tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja
sama dapat memberikan perlakuan khusus
dengan antara lain memberikan keringanan
pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.
Selanjutnya angka 9 nya menyebutkan: Pedoman
untuk menentukan seseorang sebagai saksi
pelaku yang bekerja sama (justice collaborator)
adalah sebagai berikut:
a.

yang bersangkutan merupakan salah satu
pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana
dimaksud dalam SEMA ini, mengakui
kejahatan yang dilakukannya, bukan
pelaku utama dalam kejahatan tersebut
serta memberikan keterangan sebagai saksi
di dalam proses peradilan;

b.

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya
menyatakan yang bersangkutan telah
memberikan
keterangan
dan
buktibukti yang sangat signifikan sehingga
penyidik dan/atau penuntut umum dapat
mengungkap tindak pidana dimaksud
secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku
lainnya yang memiliki peran lebih besar
dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil
suatu tindak pidana;

c.

atas bantuannya tersebut, maka terhadap
saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana
dimaksud di atas, hakim dalam menentukan
pidana yang akan dijatuhkan dapat
mempertimbangkan hal-hal penjatuhan
pidana sebagai berikut:
1)

menjatuhkan
pidana
percobaan
bersyarat khusus; dan/atau

2)

menjatuhkan pidana berupa pidana
penjara yang paling ringan di antara
terdakwa lainnya yang terbukti bersalah
dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam
bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
C.

Penutup

Adanya rumusan pasal yang kacau
menandakan bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012
dibuat tidak berdasarkan perencanaan dan
pembahasan yang matang. Walaupun jenisnya
PP, tidak ada salahnya sebelum menggarap
PP tersebut juga disediakan semacam naskah
akademik, dapat berupa penjelasan maupun
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keterangan, apalagi mengingat materi muatannya
cukup krusial. Dengan adanya penjelasan
maupun keterangan dapat memberikan arahan
bagi para pemangku kepentingan dan perancang
(legal
drafter).
Pemangku
kepentingan,
khususnya yang menduduki posisi sebagai
pengambil kebijakan, berupa informasi yang
memadai
dalam
menunjang
pengambilan
kebijakan. Sedangkan bagi legal drafter berfungsi
sebagai acuan mengenai apa yang akan diatur
dalam bentuk kalimat peraturan perundangundangan.
Kemudian melihat bobot materi muatannya,
sebaiknya
pengaturan
mengenai
justice
collaborator tidak diatur dalam PP karena
ia bersentuhan langsung dengan hak asasi
manusia, bahkan kadang-kadang nyawa juga
sebagai taruhannya. Ketentuan tersebut lebih
baik diatur dalam sebuah undang-undang, dan
tidak ada salahnya apabila materi muatannya
masuk dalam RUU Pemasyarakatan yang sedang
digarap. Akan lebih baik lagi, semua hak-hak
warga binaan beserta syarat-syaratnya diatur
dalam UU Pemasyarakatan, sedangkan tata cara
pelaksanaannya diatur dalam PP.
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Abstrak
Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia yang sama, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara Indonesia. Sebagian besar penyandang
disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih
adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang
disabilitas. Sebenarnya penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun pengaturan dalam Undang-Undang tersebut masih
menggunakan paradigma lama, yaitu belas kasih, pelayanan, atau rehabilitasi (charity based atau
social based), yang menganggap mereka sebagai kelompok yang rentan dan lemah sehingga perlu
dibantu. Pemerintah dan masyarakat belum memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang
cacat untuk mengembangkan dirinya melalui kemandirian berdasarkan hak yang dimilikinya (right
based). Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan diundangkannya UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi perubahan paradigma
terhadap Penyandang Disabilitas. Pemerintah berupaya untuk menunjukkan komitmennya dalam
mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Agar pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan
penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi
Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat.
Kata kunci: penyandang disabilitas; penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak; Undang- Undang.
Abstract
Persons with disabilities have equal status before the law, exercise the same human rights, and play
an integral part as the citizens of Indonesia. Most of persons with disabilities in Indonesia are living in
vulnerable conditions, left behind, and/or underprivileged caused by barriers, obstacles, difficulties, and
abdication of their rights as persons with disabilities. Previously, the rights of persons with disabilities
had been regulated in Law Number 4 of 1997 on Persons with Disabilities. However, with an old
paradigm (charity based or social based), the law focused on vulnerability and weaknesses of persons
with disabilities, and therefore, they required assistance as objects of charity, services, or rehabilitation.
The Government and public in general had not provided equal opportunities for persons with disabilities
to develop themselves independently based on their own rights (rights based). With the repeal of Law
Number 4 of 1997 and promulgation of Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, a new
paradigm begins. The Government tries to lead the ways to respect, protect, and fulfill the rights of
persons with disabilities, which are expected to improve their welfares. Ensuring optimal improvement,
enforcement of law and stakeholders’ participation including government and local government, the
National Commission for Persons with Disabilities (KND), and public in general are expected to respect,
protect, and fulfill the rights of persons with disabilities.
Keywords: persons with disabilities; to respect, protect, and fulfill the rights; Laws
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A.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia senantiasa menempatkan
pengakuan
dan
jaminan
pernghormatan
terhadap harkat dan martabat manusia dalam
segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara,
dan bermasyarakat. Pengakuan dan jaminan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
tersebut didasari oleh pemahaman bahwa Hak
Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar
yang secara kodrati melekat pada diri setiap
Warga Negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi
para penyandang disabilitas1. Secara filosofis
tanggung jawab negara terhadap penghormatan
dan pengakuan atas hak asasi manusia ini
terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 yang menyatakan bahwa perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama Pemerintah.
Hak penyandang disabilitas yang diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain hak
memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 28C
ayat (2)), hak bebas dari penyiksaan dan/atau
perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat (Pasal 28G ayat (2)), hak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu (Pasal 28I ayat (2)).
Pengakuan
dan
jaminan
atas
hak
penyandang disabilitas secara hukum positif
sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(UU 4/1997). Undang-Undang tersebut secara
substantif, antara lain mengatur mengenai hak
dan kewajiban penyandang cacat, kesamaan
dan kesempatan bagi penyandang cacat,
dan upaya Pemerintah terhadap penyandang
cacat,
termasuk
pengaturan
mengenai
ketenagakerjaan yang sangat responsif dan
memihak pada penyandang cacat. Namun,

dalam implementasinya UU 4/1997 dipandang
kurang
memberdayakan
subyek
hukum
yang diatur. Istilah “penyandang cacat” yang
digunakan dianggap menstigmatisasi karena
kata “penyandang” menggambarkan seseorang
yang memakai “label atau tanda-tanda negatif”
kecacatan itu pada keseluruhan pribadinya
(whole person). Disisi lain terdapat ketentuan
yang cukup penting mengenai upaya pemerintah
yang lebih banyak diperoleh melalui jaminan
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan
taraf kesejahteraan sosial.
Berdasarkan hal tersebut, tidak sedikit
kalangan yang berpendapat dan menyatakan
bahwa materi muatan yang ada dalam UU 4/1997
masih menggunakan paradigma lama yakni
belas kasih, pelayanan, atau rehabilitasi (charity
based atau social based) yang menganggap para
penyandang cacat sebagai kelompok yang rentan
dan lemah sehingga perlu dibantu2. Kelemahan
lainnya adalah UU 4/1997 sama sekali belum
menyentuh dan tidak memberikan kesempatan
yang sama kepada penyandang cacat untuk
mengembangkan dirinya melalui kemandirian
sebagai manusia yang bermartabat (right based)3.
Hal ini menyebabkan hak penyandang cacat
menjadi kurang terpenuhi dan terlindungi dari
berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.
Selain itu, hak penyandang cacat yang diatur
masih bersifat parsial dan hanya memuat 6
hak, yaitu: hak mendapatkan pendidikan;
pekerjaan; perlakuan yang sama untuk
berperan dalam pembangunan; aksesibilitas;
rehabilitasi sosial dan bantuan sosial, serta
berhak untuk menumbuhkembangkan bakat
dan kemampuan4.
Seiring dengan perkembangan dalam
masyarakat internasional, terjadi perubahan
paradigma terhadap istilah, tujuan, dan
ruang lingkup penyandang cacat. Perubahan
ini secara hukum internasional dituangkan
dalam Convention on The Rights of Persons
with Disabilities atau Konvensi Mengenai HakHak Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya

1 Himpunan Wanita Disabilitas, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Jakarta: 2013, hal.1
2 Komisi VIII DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, Sekretariat Jenderal DPR RI,
Jakarta:2016, hal. 13.
3 Perubahan paradigma yang tertera dalam Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas yang menyatakan : “The Convention marks a “paradigm shift” in attitudes and approaches to persons with
disabilities. It takes to a new height the movement from viewing persons with disabilities as “objects” of charity, medical treatment and
social protection towards viewing persons with disabilities as “subjects” with rights, who are capable of claiming those rights and making
decisions for their lives based on their free and informed consent as well as being active members of society.The Convention is intended as
a human rights instrument with an explicit, social development dimension. It adopts a broad categorization of persons with disabilities and
reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms”.
4 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.
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disingkat CRPD),
yang diratifikasi oleh
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on
The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Poin utama dari perubahan paradigma tersebut
adalah berubahnya istilah “penyandang cacat”
menjadi “penyandang disabilitas.
Selain
perubahan
istilah,
perubahan
paradigma juga menyangkut adanya jaminan
perlindungan,
pemajuan,
dan
penegakan
hak penyandang disabilitas, serta keharusan
perubahan
perlakuan
atau
Pemerintah
dan masyarakat yang semula memandang
penyandang disabilitas sebagai “orang yang
sakit dan perlu dibantu” menjadi “orang yang
sehat namun berkebutuhan khusus sehingga
perlu diberikan akses dan kemudahan5. Melalui
pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas tersebut, Pemerintah
menyatakan
sebagai
salah
satu
wujud
pengakuan dan jaminan bahwa Penyandang
Disabilitas merupakan bagian dari warga negara
dan mempunyai hak asasi yang wajib dihormati
(respected), dilindungi (protected), dan dipenuhi
(fulfilled) oleh Negara.6
Dengan adanya perubahan paradigma
tersebut, perlu melihat kembali beberapa
ketentuan
dalam
UU
4/1997
untuk
diharmonisasikan dengan ketentuan dalam
CRPD. Selain itu perubahan UU 4/1997 diusulkan
untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi
berbagai ketentuan mengenai pemenuhan
dan perlindungan hak penyandang disabilitas
sebagaimana yang diatur dalam CRPD yang telah
diratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2011. Ketentuan tersebut antara
lain adanya pengaturan dan perlakuan khusus
bagi penyandang disabilitas perempuan dan
anak, penunjukan atau pembentukan instansi
pemerintah yang secara khusus bertanggung
jawab (special desk) atas pemenuhan hak
penyandang disabilitas serta perlindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam
keadaan darurat. Perlakuan khusus terhadap
anak dengan disabilitas misalnya, dapat
diwujudkan melalui pemberian pendidikan dan

pelatihan inklusi karena setiap anak mempunyai
potensi untuk berkembang. Potensi anak dengan
disabilitas perlu dimaksimalkan dan dihargai
sesuai dengan usia dan kemampuannya7.
Dalam rangka perubahan UU 4/1997, DPR
dan Pemerintah sepakat membentuk Panja
RUU Perubahan atas UU 4/1997 melalui usul
inisiatif DPR. Dalam rapat paripurna pada bulan
September 2015, pimpinan DPR telah menyetujui
RUU Penyandang Disabilitas untuk dibahas
bersama dengan Pemerintah pada masa Sidang
III dan diharapkan akan dapat diselesaikan
pembahasannya. Melalui penutupan Sidang
Paripurna DPR masa sidang III pada tanggal
17 Maret 2016 yang lalu, DPR dan Pemerintah
sepakat untuk mengesahkan RUU tentang
Penyandang
Disabilitas
menjadi
UndangUndang. Akhirnya pada tanggal 15 April 2016,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(UU 8/2016). Tulisan ini akan memaparkan
mengenai materi muatan baru yang diatur
dalam UU 8/2016 yang terdiri dari 13 Bab dan
153 Pasal. Nantinya diharapkan agar UndangUndang tersebut akan dapat mewujudkan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas secara optimal.
B.

Pembahasan

B.1.Upaya Mewujudkan Kesetaraan Hak dan
Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas
Sebagian besar penyandang disabilitas
di Indonesia hidup dalam kondisi rentan,
terbelakang, dan miskin disebabkan masih
adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan
pengurangan atau penghilangan hak penyandang
disabilitas. Bahkan, pengaturan mengenai kuota
1 persen lapangan pekerjaan bagi penyandang
disabilitas sebagaimana diatur dalam UU 4/1997
belum sepenuhnya terimplementasi, misalnya
sejak tahun 2008-2013 hanya 76 perusahaan
yang melakukan kerja sama dengan Balai Besar
Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong
untuk menyerap tenaga kerja penyandang
disabilitas, bahkan ada beberapa perusahaan

5 Eva Rahmi Kasim, Muatan Naskah Akademik RUU Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Bahan
Persetasi disampaikan pada saat diskusi di Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat, Biro Politik, Hukum,
HAM dan Kesejahertaan Rakyat pada tanggal 3 Februari 2014.
6 Hal ini sejalan dengan pengaturan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam Declaration of
Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948.
7 Irwanto, Asupan Untuk RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pusat Kajian Perlindungan
Anak dan Disabilitas, FISIP, Universitas Indonesia, Bahan Persetasi disampaikan pada saat diskusi di Bagian Perancangan UndangUndang Bidang Kesejahteraan Rakyat, Biro Politik, Hukum, HAM dan Kesejahertaan Rakyat pada tanggal 11 Februari 2014.
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yang sudah melampaui kuota 1 persen dari
setiap 100 pegawai8.
Aksesibilitas di sektor pekerjaan pun belum
memberi ruang yang luas bagi penyandang
disabilitas. Perusahaan terkadang belum mengerti
aturan antara pekerjaan yang disediakan dan
keterampilan penyandang disabilitas. Persoalan
akses kesetaraan bagi penyandang disabilitas
ternyata tak hanya menyangkut infrastruktur
(sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi
juga minimnya akses keadilan (access to justice).
Prosedur hukum yang ada dalam beberapa kasus
masih ditafsirkan secara tekstual, sehingga
menghalangi hak penyandang disabilitas ketika
berhadapan dengan hukum, baik berstatus
sebagai
saksi/korban
maupun
pelaku.9
Selama ini penyandang disabilitas sangat sulit
mendapatkan akses keadilan ketika berproses di
pengadilan, baik jaminan sarana fisik maupun
prosedur hukum yang ramah 10.
Untuk itu, Pemerintah perlu mewujudkan
kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan
bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan
yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hak
penyandang disabilitas telah dijabarkan secara
rinci dalam CRPD secara komprehensif. Lahirnya
CRPD merupakan wujud puncak perubahan
paradigma dari cara pandang lama yang melihat
penyandang disabilitas sebagai “objek amal” dan
perlindungan sosial kepada cara pandang baru
yang melihat penyandang disabilitas sebagai
“subjek” yang memiliki hak, mampu mengklaim
hak-haknya, dan mampu membuat keputusan
untuk kehidupannya11. Hak tersebut diatur
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 30 CRPD,
antara lain: hak mendapat aksesibilitas, hak
untuk hidup, hak kesetaraan pengakuan di
hadapan hukum, hak mendapat kebebasan
dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan,
hak mobilitas pribadi, hak pendidikan, hak
kesehatan, dan hak mendapat pekerjaan.
Melalui UU 8/2016, Pemerintah dan DPR
berupaya untuk mewujudkan kesetaraan
hak bagi penyandang disabilitas. Perwujudan
kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas
bertujuan:

a.

b.

c.

d.

e.

mewujudkan penghormatan, pemajuan,
pelindungan, dan pemenuhan hak asasi
manusia serta kebebasan dasar penyandang
disabilitas secara penuh dan setara;
menjamin upaya penghormatan, pemajuan,
pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai
martabat yang melekat pada diri penyandang
disabilitas;
mewujudkan taraf kehidupan penyandang
disabilitas yang lebih berkualitas, adil,
sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta
bermartabat;
melindungi penyandang disabilitas dari
penelantaran dan eksploitasi, pelecehan
dan segala tindakan diskriminatif, serta
pelanggaran hak asasi manusia; dan
memastikan
pelaksanaan
upaya
penghormatan, pemajuan, pelindungan,
dan
pemenuhan
hak
penyandang
disabilitas
untuk
mengembangkan
diri
serta
mendayagunakan
seluruh
kemampuan sesuai bakat dan minat yang
dimilikinya untuk menikmati, berperan
serta berkontribusi secara optimal, aman,
leluasa, dan bermartabat dalam segala
aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat.

Hak penyandang disabilitas diatur dalam
Pasal 5, yang terdiri dari 22 hak, yaitu: hak
hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan
perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan,
kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik;
keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan
pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas;
pelayanan publik; pelindungan dari bencana;
habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan;
hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan
memperoleh informasi; berpindah tempat dan
kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan
diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan
eksploitasi. Selain hak Penyandang Disabilitas,
khusus untuk perempuan dengan disabilitas
memiliki hak atas kesehatan reproduksi;
menerima atau menolak penggunaan alat
kontrasepsi; mendapatkan pelindungan lebih
dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan

8 RIS, Penyandang Disabilitas Masih Alami Diskriminasi, http://sp.beritasatu.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alamidiskriminasi/45903, diakses tanggal 12 april 2016.
9 ASH, Penyandang Disabilitas Masih sulit akses Keadilan, http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt55cc60eb88339/penyandangdisabilitas-masih-sulit-akses-keadilan, diakses pada tanggal 12 april 2016.
10 Ibid.
11 Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Et al., Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia, Jakarta:
PSHK, 2015, hal 61.
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untuk mendapatkan pelindungan lebih dari
tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan
eksploitasi seksual (Pasal 5ayat (2)). Sedangkan
khusus untuk anak penyandang disabilitas
memiliki
hak
mendapatkan
pelindungan
khusus
dari
diskriminasi,
penelantaran,
pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan
kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan
pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti
untuk tumbuh kembang secara optimal;
dilindungi kepentingannya dalam pengambilan
keputusan; perlakuan anak secara manusiawi
sesuai dengan martabat dan hak anak;
pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan
yang sama dengan anak lain untuk mencapai
integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
mendapatkan pendampingan sosial (Pasal 5 ayat
(3)).
Pemerintah mengupayakan agar keseluruhan
hak penyandang disabilitas yang sudah diatur
dalam undang-undang dapat diwujudkan
dalam bentuk penghormatan, pelindungan,
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Penghormatan adalah sikap menghargai atau
menerima keberadaan penyandang disabilitas
dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang
(Pasal 1 angka 4). Pelindungan adalah upaya
yang dilakukan secara sadar untuk melindungi,
mengayomi, dan memperkuat hak penyandang
disabilitas (Pasal 1 angka 5). Sedangkan
pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan
hak penyandang disabilitas (Pasal 1 angka 6).
B.2.Bentuk
Pelaksanaan
Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi
Penyandang Disabilitas
Hak
penyandang
disabilitas
yang
telah disebutkan sebelumnya harus dapat
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
wajib
melakukan
perencanaan,
penyelenggaraan,
dan
evaluasi
tentang
pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam
sebuah rencana induk12. Ada 10 Kementerian
yang terlibat, yaitu Kementerian Sosial, Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Kesehatan,
Agama, Pemuda dan Olahraga, Pendidikan dan

Kebudayaan, Pariwisata, Pekerjaan Umum, serta
Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Pelaksanaan penghormatan, pelindungan,
dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas
yang diatur dalam UU 8/2016, yaitu:
a.

penyediaan aksesibilitas
Aksesibilitas merupakan kemudahan yang
disediakan untuk penyandang disabilitas
guna mewujudkan kesamaan kesempatan
(Pasal 1 angka 8). Beberapa contoh konkrit
penyediaan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas yang diatur dalam UU 8/2016,
yaitu: memperoleh penyediaan aksesibilitas
dalam pelayanan peradilan (Pasal 9 huruf
f);
mendapatkan
aksesibilitas
untuk
memanfaatkan fasilitas publik (Pasal 18
huruf a), mendapatkan akomodasi yang layak
sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu
(Pasal 18 huruf b), dan lain-lain. Bahkan,
untuk menunjang ketersediaan aksesibilitas,
dalam Pasal 99 Undang- Undang 8/2016
diatur
kewajiban
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah untuk melakukan audit
terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas pada setiap
bangunan gedung, termasuk pemeriksaan
kelaikan fungsi terhadap ketersediaan
fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang
disabilitas yang merupakan syarat dalam
penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik
fungsi bangunan gedung.

b.

akomodasi yang layak bagi penyandang
disabilitas
Akomodasi yang layak adalah modifikasi
dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan
untuk
menjamin
penikmatan
atau
pelaksanaan semua hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental untuk penyandang
disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal
1 angka 9). Bentuk akomodasi yang layak
yang diatur dalam UU 8/2016, misalnya:
dalam bidang pelayanan publik, Pemerintah
dan Pemerintah Daerah menyediakan
pendampingan,
penerjemahan,
dan
penyediaan fasilitas yang mudah diakses
di tempat layanan publik tanpa tambahan
biaya (Pasal 19 huruf b); dalam bidang
pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah

12 Pada dasarnya Rencana Induk merupakan Rencana Induk Pembangunan yang disusun oleh masing-masing kementerian atau
lembaga pemerintah non-kementerian yang ditetapkan untuk jangka panjang (misal 20 tahun) terkait dengan penanganan penyandang
disabilitas. Rencana induk tersebut secara garis besar memuat visi, misi, dan sasaran serta tahapan pemberdayaan penyandang
disabilitas. Masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengimplementasikan rencana induk sesuai
dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
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Daerah memfasilitasi pendidikan inklusif
dan pendidikan khusus (Pasal 40 ayat (2))
dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas
untuk mempelajari keterampilan dasar
yang dibutuhkan untuk kemandirian
dan partisipasi penuh dalam menempuh
pendidikan dan pengembangan sosial (Pasal
41 ayat (1)); dalam bidang pekerjaan, pemberi
kerja wajib menyediakan akomodasi yang
layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh
tenaga kerja penyandang disabilitas (Pasal
50 ayat (4)), dan lain-lain.
c.

pemberian insentif
Insentif atau reward diberikan oleh
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
kepada:
perusahaan
swasta
yang
mempekerjakan penyandang disabilitas
(Pasal 54) dan perusahaan pariwisata yang
menyelenggarakan jasa perjalanan wisata
yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas (Pasal 86). Bentuk insentif
antara lain berupa kemudahan perizinan,
penghargaan, dan bantuan penyediaan
fasilitas kerja yang mudah diakses.

d.

konsesi
Konsesi adalah segala bentuk potongan
biaya yang diberikan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang
kepada penyandang disabilitas berdasarkan
kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah (Pasal 1 angka 12). Pemerintah dan
Pemerintah Daerah juga mengupayakan
pihak swasta untuk memberikan konsesi
untuk Penyandang Disabilitas (Pasal 115).
Bentuk konsesi antara lain: potongan tiket
masuk ke tempat rekreasi dan pariwisata.

e.

pembentukan Unit Layanan Disabilitas
Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari
satu institusi atau lembaga yang berfungsi
sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk
penyandang disabilitas.
Unit Layanan
Disabilitas dapat dibentuk di rumah tahanan
Negara dan lembaga pemasyarakatan (Pasal
37 ayat (1)), di penyelenggara pendidikan
inklusif tingkat dasar, menengah, dan tinggi
(Pasal 42), dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan (Pasal 55).
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B.3. Peran Pihak Terkait dalam Pelaksanaan
Penghormatan,
Pelindungan,
dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
Agar
pelaksanaan
penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dapat berlaku efektif, diperlukan kerja
sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Penyandang
Disabilitas (KND) dan masyarakat sebagai
bagian dari pihak terkait harus bersama-sama
mengimplementasikan materi muatan UndangUndang tersebut dengan konsekuen dan
konsisten.
B.3.1.Peran
Daerah

Pemerintah

dan

Pemerintah

Pasal 129 UU 8/2016 menyebutkan bahwa
Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi
di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas. Koordinasi di
tingkat nasional dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di bidang sosial dengan kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian yang
terkait. Koordinasi tersebut bertujuan untuk
menyelenggarakan
dan
menyinkronkan
kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas.
Dalam Pasal 137 juga disebutkan bahwa
Pemerintah
wajib
mengarusutamakan
isu disabilitas dalam menjalin kerja sama
internasional, dengan cara:
a. bertukar informasi dan pengalaman;
b. program pelatihan;
c. praktik terbaik;
d. penelitian;
e. ilmu pengetahuan; dan/atau
f.

alih teknologi.

Khusus
untuk
Pemerintah
Daerah,
koordinasi dapat dilakukan dengan cara
membentuk mekanisme koordinasi di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai
dengan kewenangannya (Pasal 130).
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B.3.2. Peran Komisi Nasional Disabilitas (KND)
KND merupakan lembaga nonstruktural
yang bersifat independen (Pasal 1 angka 16)13.
Dalam rangka pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga
nonstruktural
yang
bersifat
independen14
(Pasal 131). Lebih lanjut dalam Pasal 132 KND
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,
evaluasi,
dan
advokasi
pelaksanaan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas. Hasil pemantauan,
evaluasi, dan advokasi yang telah dilakukan oleh
KND dilaporkan kepada Presiden. Sedangkan
dalam tugasnya, KND menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan
rencana
kegiatan
KND
dalam upaya pelaksanaan penghormatan,
pelindungan,
dan
pemenuhan
hak
penyandang disabilitas;

b.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penghormatan,
pelindungan,
dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas;

c.

advokasi
pelaksanaan
Penghormatan,
Pelindungan,
dan
Pemenuhan
hak
Penyandang Disabilitas; dan

d.

pelaksanaan kerja sama dalam penanganan
Penyandang Disabilitas dengan pemangku
kepentingan terkait.

B.3.3 Peran Masyarakat
Dalam UU 8/2016 pengaturan peran
masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas tidak diatur dalam bab tersendiri,
melainkan tersebar dalam bab yang mengatur
mengenai
pelaksanaan
hak
penyandang
disabilitas. Wujud konkrit peran masyarakat
misalnya: memberikan kesempatan kepada
penyandang disabilitas untuk hidup mandiri di

masyarakat, termasuk mendapatkan pelatihan
dan pendampingan (Pasal 23), membantu
rehabilitasi penyandang disabilitas, secara
persuasif, motivatif, dan koersif (Pasal 92), dan
membantu memfasilitasi Penyandang Disabilitas
untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam
kehidupan bermasyarakat, tanpa rasa takut
(Pasal 128).
Tabel 1
Perbedaan Ruang Lingkup Pengaturan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang
Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
No.

1.

Ruang
Lingkup
Pengaturan

Pengertian/
Definisi

UU 4/1997

UU 8/2016

Pasal 1 angka 1
Penyandang
cacat adalah
setiap
orang yang
mempunyai
kelainan
fisik dan/
atau mental,
yang dapat
mengganggu
atau
merupakan
rintangan dan
hambatan
baginya untuk
melakukan
secara
selayaknya,
yang terdiri
dari:
a. penyandang
cacat fisik;
b. penyandang
cacat mental;
c. penyandang
cacat fisik
dan mental.

Pasal 1 angka 1
Penyandang
Disabilitas
adalah setiap
orang yang
mengalami
keterbatasan
fisik,
intelektual,
mental, dan/
atau sensorik
dalam jangka
waktu lama
yang dalam
berinteraksi
dengan
lingkungan
dapat
mengalami
hambatan
dan kesulitan
untuk
berpartisipasi
secara penuh
dan efektif
dengan warga
negara lainnya
berdasarkan
kesamaan hak.

13 Secara implisit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengamanatkan penyediaan mekanisme independen (termasuk kemungkinan
pembentukan lembaga independen) dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: Negara-Negara
Pihak berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk, atau membentuk dalam wilayah Negara
Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu aatau lebih mekanisme independen sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi,
dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini. Ketika menunjuk atau membentuk suatu mekanisme demikian, Negara-Negara Pihak harus
memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak
asasi manusia.
14 Himpunan Wanita Disabilitas, Berbagai Hal Yang Mendasari Kebutuhan Pembentukan Komite Nasional Disabilitas Idonesia,
disampaikan pada saat Rapat dengan Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, pada tanggal 3 Maret 2016, hal.2. Salah satu masukannya
adalah KNDI diperlukan sesuai dengan tinjauan filosofis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mengamanatkan perubahan
mindset Negara dari charity based menuju right based, dari marginalisasi disabilitas menuju mainstreaming disabilitas di semua bidang
pembangunan. Implementasi semuanya perlu dikawal oleh suatu Lembaga Mekanisme KNDI.
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No.
2.

3.

Ruang
Lingkup
Pengaturan

Pengakuan hak

Perlindungan khusus

UU 4/1997

UU 8/2016

Pasal 6
Setiap penyandang cacat
berhak memperoleh:
a.pendidikan pada semua
satuan, jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan;
b.pekerjaan dan
penghidupan yang layak
sesuai dengan jenis
dan derajat kecacatan,
pendidikan, dan
kemampuannya;
c. perlakuan yang sama
untuk berperan dalam
pembangunan dan
menikmati hasilhasilnya;
d. aksesibilitas dalam
rangka kemandiriannya;
e. rehabilitasi, bantuan
sosial, dan pemeliharaan
taraf kesejahteraan
sosial; dan
f. hak yang sama untuk
menumbuhkembangkan
bakat, kemampuan,
dan kehidupan
sosialnya, terutama
bagi penyandang
cacat anak dalam
lingkungan keluarga dan
masyarakat.

Pasal 5
Penyandang Disabilitas
memiliki hak:
a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d.
keadilan dan
perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan,
kewirausahaan, dan
koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k.
kebudayaan dan
pariwisata;
l.
kesejahteraan sosial;
m. aksesibilitas;
n.
pelayanan Publik;
o.
pelindungan dari
bencana;
p.
habilitasi dan
rehabilitasi;
q.
konsesi;
r.
pendataan;
s. hidup secara mandiri
dan dilibatkan dalam
masyarakat;
t.
berekspresi,
berkomunikasi,
dan memperoleh
informasi;
u.
berpindah tempat dan
kewarganegaraan;
dan
v.
bebas dari tindakan
Diskriminasi,
penelantaran,
penyiksaan, dan
eksploitasi.

UU 4/1997 hanya mengatur
hak penyandang cacat
secara umum tidak ada
perlindungan khusus
untuk penyandang cacat
perempuan dan anak.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)
•
Perempuan dengan
disabilitas memiliki hak:
a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak
penggunaan alat
kontrasepsi;
c. mendapatkan pelindungan
lebih dari perlakuan
Diskriminasi berlapis; dan
d. untuk mendapatkan
pelindungan lebih dari
tindak kekerasan,
termasuk kekerasan dan
eksploitasi seksual.
• anak penyandang disabilitas
memiliki hak:
a. mendapatkan pelindungan
khusus dari Diskriminasi,
penelantaran, pelecehan,
eksploitasi, serta
kekerasan dan kejahatan
seksual;
b. mendapatkan perawatan
dan pengasuhan keluarga
atau keluarga pengganti
untuk tumbuh kembang
secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya
dalam pengambilan
keputusan;
d. perlakuan anak secara
manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak anak;
e. pemenuhan kebutuhan
khusus;
f. perlakuan yang sama
dengan anak lain untuk
mencapai integrasi sosial
dan pengembangan
individu; dan
g. mendapatkan
pendampingan sosial.

4.
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Peradigma/upaya
penanganan

Pasal 16
Pemerintah dan/
atau masyarakat
menyelenggarakan
upaya:
1. rehabilitasi;
2. bantuan sosial;
3.pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial
(charity based).

Pasal 27
•
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
wajib melakukan
perencanaan,
penyelenggaraan,
dan evaluasi
tentang
pelaksanaan
penghormatan,
pelindungan, dan
pemenuhan hak
penyandang
disabilitas.
•
Mengedepankan
kesetaraan
peluang dan hak
dalam segala
aspek kehidupan
hak (human right
based).

No.

Ruang
Lingkup
Pengaturan

UU 4/1997

UU 8/2016

5.

Peran Pemerintah

Pasal 24
•
Pemerintah melakukan
pembinaan terhadap
upaya peningkatan
kesejahteraan sosial
penyandang cacat
melalui penetapan
kebijakan, koordinasi,
penyuluhan,
bimbingan, bantuan,
perijinan, dan
pengawasan.
•
Sektor penyandang
cacat hanya menjadi
tupoksi Kementerian
sosial yang hanya
dititikberatkan pada
rehabilitasi, bantuan,
serta perlindungan bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan sosial
(PMKS).

Pasal 129
•
Pemerintah membentuk
mekanisme koordinasi di
tingkat nasional dalam
rangka melaksanakan
penghormatan,
pelindungan, dan
pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.
Koordinasi dengan
semua kementerian dan
Lembaga Pemerintahan
Non-Kementerian.
•
Ada 10 Kementerian
yang terlibat, yaitu
Kementerian Sosial,
Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Tenaga Kerja,
Kesehatan, Agama,
Pemuda dan Olahraga,
Pendidikan dan
Kebudayaan, Pariwisata,
Pekerjaan Umum, serta
Kementerian Komunikasi
dan Informasi, Badan
Pusat Statisik.

6.

Pembentukan Badan/
Kelembagaan Khusus

Tidak ada lembaga yang khusus
menangani penyandang cacat.

Pasal 131
•
Dalam rangka
pelaksanaan
penghormatan,
pelindungan,
dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas
dibentuk
Komisi Nasional
disabilitas (KND) sebagai
lembaga nonstruktural
yang bersifat
independen.
•
KND mempunyai
tugas melaksanakan
pemantauan,
evaluasi, dan
advokasi pelaksanaan
penghormatan,
pelindungan, dan
pemenuhan hak
penyandang disabilitas.

C. Penutup
Dengan disahkannya UU 8/2016 tentang
Penyandang
Disabilitas
menunjukkan
komitmen dan kesungguhan Pemerintah untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut
mengatur hak penyandang disabilitas untuk
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat
manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan
dan perlakuan semena-mena, serta hak untuk
mendapatkan penghormatan atas integritas
mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan
dengan orang lain. Untuk itu, Pemerintah
berkewajiban merealisasikan hak penyandang
disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang
ini, termasuk menjamin pemenuhan hak
penyandang disabilitas dalam segala aspek
kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dapat terwujud dengan optimal,
diperlukan penegakan hukum dan peran serta
pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan
masyarakat. Selain itu pihak terkait juga harus
bersama-sama meningkatkan komitmennya
dalam upaya mewujudkan materi muatan UU
8/2016 secara konsekuen dan konsisten.

Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan....(Arrista Trimaya, S.H., M.H.)
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Abstrak
Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat salah
satunya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menunjukkan
bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum
yang berlaku di Indonesia. Masyarakat hukum adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan
Tengah yang telah hidup secara turun temurun berdasarkan kearifan budaya setempat. Keberadaan
Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebuah lembaga adat yang telah ditegaskan
dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan
Tengah, diharapkan dapat menjaga, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai hukum adat.
Terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa
Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Demikian
halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap
masyarakat hukum adat. Peraturan ini tentunya memberikan harapan kepada Masyarakat hukum
adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak hak yang dimilikinya yaitu Wilayah Adat,
Hukum Adat, Harta Kekayaan dan/atau benda-benda Adat serta Kelembagaan/Sistem Pemerintahan.
Kata kunci: masyarakat hukum adat, hak, peraturan perundang-undangan
Abstract
One of the regulatory on existence and rights of adat law community in Indonesia is in the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia that outlines the existence and rights of adat law community
have been accepted in prevailing laws of Indonesia. Dayak adat law community is native people of
Central Kalimantan who have lived with their local wisdoms. The Council of Adat Dayak of the Province
of Central Kalimantan is hoped for keeping and maintaining adat laws. Furthermore, after the Decisions
of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 that outlines Adat Forest is no longer State Forest.
In addition, Regulation of the Minister of Home Number 52 of 2014 on Guidelines for Recognition and
Protection of Adat Law Communities also gives a hope for their recognition. This regulation provides
hopes for adat law community to get recognition and protection for their rights such as Adat Area, Adat
Law, Wealth and/or Adat objects as well as Institutions/Governance System.
Keywords: adat law community, rights, legislation.

A.

Pendahuluan

Masyarakat hukum adat memiliki kearifan
yang tinggi, kedalaman pengetahuan kehidupan
yang mengagumkan serta sistem sosialekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam
kenyataannya terjadi pertentangan antara

budaya masyarakat hukum adat yang bertumpu
pada keseimbangan alam dan sistem produksi
yang lebih menekankan pada ekonomi subsistem
(berladang, berburu, mengumpul, berkebun
dan lain-lain), dengan kebijakan pemerintah
yang eksploitatif terhadap sumber daya alam.
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Perekonomian Indonesia dikembangkan secara
makro dengan mengutamakan pertambangan,
perkebunan skala besar, logging dan lain
sebagainya sebagai sumber utama pembangunan
nasional. Pemerintah, media dan pihak swasta
membangun
stereotype
tentang
budaya
masyarakat hukum adat sebagai terkebelakang,
kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai
macam cap negatif lainnya.
Masyarakat hukum adat merupakan istilah
umum yang dipakai di Indonesia untuk merujuk
kepada masyarakat asli yang mendiami wilayah
Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara
formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, namun
dalam perkembangan terakhir masyarakat asli
menolak dikelompokkan hanya dalam perspektif
hukum saja, tetapi perlu dilihat dalam segala
aspek dan tingkatan kehidupan.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
keberadaan masyarakat hukum adat sebagai
subyek hukum yang berbeda dengan subyek
hukum lainnya. keberadaan hukum adat
telah dicantumkan dalam rumusan Pasal 18B
yang menyatakan,
“Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam Undang-Undang.” Pengakuan negara
terhadap kesatuan masyarakat hukum adat
itu sekaligus pengakuan terhadap hukum
adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum
adat bukanlah tergantung kepada penguasa
negara atau tergantung kepada kemauan politik
penyelenggara negara, melainkan bagian dari
kehendak konstitusi.
Bahkan, keberadaan hukum adat makin
kuat dengan adanya Deklarasi PBB tentang
hak-hak masyarakat hukum adat antara lain
menyatakan,mengakui dan menegaskan kembali
bahwa warga-warga masyarakat hukum adat
diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hakhak asasi manusia yang diakui dalam hukum
internasional, dan bahwa masyarakat hukum
adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat
diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan
mereka dan pembangunan yang utuh sebagai
kelompok masyarakat. Masyarakat hukum adat
mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat
ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik,
hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi
budaya, seraya tetap mempertahankan hak
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mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika
mereka menghendaki, dalam kehidupan politik,
ekonomi, sosial dan budaya negara. Oleh sebab
itu, dalam upaya melakukan reformasi hukum di
Indonesia, tentu janganlah dilupakan, terutama
berkaitan dengan menentukan paradigma
pembaharuan konsepi pembangunan hukum
ada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat
hukum adat yang diakui secara konstitusional
dan dalam Deklarasi PBB.
Sejak
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 periode pertama,
di mana pada bagian penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 terdapat penjelasan mengenai
“persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat
hukum adat yang keberadaannya sudah ada
sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam
penjelasan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan
bahwa: “Dalam territoir Negara Indonesia terdapat
lebih kurang 250 zelfbesturendelandchappen
dan volksgemenschappen, seperti desa di Jawa
dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan
marga di Palembang dan sebagainya. Daerahdaerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh
karenanya dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa. Negara Republik
Indonesia menghormati kedudukan daerahdaerah istimewa tersebut dan segala peraturan
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”
Ketika dilakukan amandemen terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, bagian penjelasan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dihapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum
mengenai keberadaan masyarakat hukum adat
diletakkan pada Batang Tubuh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setidaknya terdapat
tiga ketentuan utama
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dapat menjadi
dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat
hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu
Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan, “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang, Pasal 28I ayat
(3) menyebutkan, “identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban, dan

Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat ....(Yusuf Salamat)

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 menyebutkan, ayat (1) Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya, ayat (2)
Negara menghormati dan memelihara bahasa
daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Menurut Satjipto Rahardjo dikutip oleh
Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, bahwa ada
4 (empat) klausula yuridis yang menjadi kriteria
eksistensi masyarakat hukum adat:1
a.

sepanjang masih hidup;

b.

sesuai dengan perkembangan masyarakat;

c.

sesuai dengan prinsip Negara kesatuan
Republik Indonesia;

d.

diatur dalam Undang-Undang.

Pengaturan mengenai keberadaan dan
hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia
terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang
dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal
ini menunjukan bahwa keberadaan dan hak-hak
masyarakat hukum adat telah diterima dalam
kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Subbagian ini akan memberikan penjelasan ringkas
mengenai pengaturan keberadaan dan hak-hak
masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang dan peraturan perundangundangan lainnya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa perdebatan
mengenai
Pengakuan
dan
Perlindungan
terhadap keberadaan masyarakat hukum adat
dan hak-hak mereka atas sumberdaya alam
atau pengakuan terhadap hukum adat tidak
pernah habis relevansinya. Ada energi yang
membuatnya selalu memiliki relevansi yakni
konflik dan sengketa.
Terus berlanjutnya
konflik dan sengketa sumberdaya alam di
era reformasi membuat sejumlah kalangan
kembali mendiskusikan pengakuan terhadap
masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka
atas sumberdaya alam sebagimana yang terjadi
di Provinsi Kalimantan Tengah. Menariknya
sejumlah
peraturan
perundang-undangan
nasional dan produk-produk hukum daerah
yang mengakui keberadaan masyarakat hukum
adat semakin bertambah antara lain Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang- Undang No 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan dan masih banyak peraturan
perundang-undangan
lainnya
yang
juga
mengakui keberadaan masyarakat hukum adat
dan hak-hak mereka.2
Bumi Tambung Bungai, merupakan sebutan
bagi Provinsi Kalimantan Tengah, sebuah provinsi
di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang terletak di bagian tengah dari Pulau
Kalimantan, salah satu pulau yang memiliki
luas wilayah terluas di Indonesia. Provinsi
Kalimantan Tengah secara resmi ditetapkan
sebagai provinsi di Indonesia pada Tanggal 2
Juli 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1958. Secara astronomis, Provinsi
Kalimantan Tengah terletak pada 1110-1150
dan 0045’ Lintang Utara – 3030’ Lintang Selatan.
Letak geografis seperti ini menyebabkan iklim
Kalimantan Tengah adalah tropis lembab dan
panas dengan suhu udara rata-rata sekitar 290
celcius.
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki
luas wilayah yang sangat besar yaitu sekitar
153.364 Km2. Dengan luas wilayah yang luas ini
menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai
provinsi terluas nomor 3 (tiga) di Indonesia
setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan
Timur. Klasifikasi geografis Kalimantan Tengah
terdiri dari daerah rawa-rawa dengan luas
18.115 Km2; sungai-sungai dan danau sekitar
4.536 Km2; daerah tanah lainnya sekitar 4.686
Km2; dan bagian terbesar dari provinsi ini adalah
hutan belantara yang luasnya mencapai 126.200
Km2.
Masyarakat hukum adat Dayak merupakan
penduduk asli Kalimantan Tengah yang telah
hidup secara turun temurun berdasarkan
kearifan budaya setempat. Istilah Dayak
merupakan sebutan kolektif untuk masyarakat
yang mendiami pulau Kalimantan. Masyarakat
Dayak di Kalimantan Tengah terdiri atas Suku
Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak
Ot
Danum, Dayak Iban, dan Dayak Bakumpai.

1 Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi,
Salemba Humanika, Jakarta, 2010, Hlm 97.
2 Rikardo Simarmata, Pengakuan terhadap Masyarakat hukum adat di Indonesia, United Nations Development Programme, 2006, Hlm
7-9.
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Keberadaan Dewan Adat Dayak Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai sebuah lembaga adat
yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan
Adat Dayak di Kalimantan Tengah, diharapkan
dapat menjaga dan memelihara semangat kita
dalam mempertahankan nilai-nilai hukum
adat, mempertahankan tradisi dan nilai-nilai
adat yang mulia untuk tidak luntur, kemudian
berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Ini
adalah misi besar kita melestarikan adat, tradisi
dan budaya luhur bangsa kita.
Terlebih
pasca
putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
35/PUU-X/2012,
yang
menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan
yang berada di wilayah adat, dan bukan
lagi Hutan Negara. Demikian halnya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,
yang juga memberikan ruang bagi pengakuan
terhadap masyarakat hukum adat. Untuk itu
diminta agar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi
beserta dengan DAD Kabupaten/Kota SeKalimantan Tengah dapat bergerak cepat, tepat
dan saling bersinergi untuk menindaklanjuti
berbagai kebijakan tersebut. Karena sangat jelas
amanat dalam Pasal 3 Permendagri tersebut yang
berbunyi “Dalam Melakukan pengakuan dan
perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati/
Walikota membentuk panitia Masyarakat Hukum
Adat Kabupaten/Kota”. Hal ini mengisyaratkan
pada kita secara khusus DAD Kabupaten/
Kota untuk secara aktif mensosialisasikan,
mendorong dan segera menyamakan persepsi
multi pihak terkait dengan upaya pengakuan
dan perlindungan Masyarakat hukum adat
tersebut. Selain itu, jika DAD Kabupaten/Kota
dapat bersinergi dengan para Bupati/Walikota
untuk segera melaksanakan Peraturan ini, maka
harapan Perlakuan Spesial (Spesial Treatment)
yang harus dilakukan oleh Negara kepada
Masyarakat hukum adat bisa terwujud. Karena
jelas dalam mandat Permendagri ini secara
khusus pada BAB V Pasal 9 yang membahas
tentang Pembinaan dan Pengawasan.
Peraturan
ini
tentunya
memberikan
harapan kepada Masyarakat hukum adat untuk
mendapatkan Pengakuan dan Perlindungan
hak hak yang dimilikinya yaitu,
Wilayah
Adat, Hukum Adat, Harta Kekayaan dan/atau

benda-benda Adat serta Kelembagaan/Sistem
Pemerintahan. Terlebih dalam forum yang sangat
penting ini, dibahas pula berkenaan dengan
inisiatif dari DAD Provinsi Kalimantan Tengah
dalam menyusun Peraturan Daerah tentang
Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat dan
Masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan
Tengah.
B.

Pembahasan

Sejak reformasi bergulir Tahun 1998 sudah
banyak peraturan perundang-undangan yang
lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak
masyarakat hukum adat atas tanah, sumber
daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai
produk legislasi tersebut menyentuh semua
level mulai dari konstitusi sampai peraturan
desa. Pada level konstitusi misal dipertegas
dengan keberadaan Pasal 18B ayat (2) UUD
1945. Kemudian
sejumlah undang-undang
khususnya yang terkait dengan sumberdaya
alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak
masyarakat hukum adat. Seakan tidak lengkap
sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan
keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum
adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi
yang dilakukan oleh masyarakat dan para
pendukungnya
yang sejak kemunculannya
memang hendak mengatur ulang hubungan
antara masyarakat hukum adat dengan Negara.3
Namun banyaknya peraturan yang lahir belum
mampu menyelesaikan persoalan-persoalan
nyata yang dihadapi oleh masyarakat hukum
adat. Persoalan masyarakat hukum adat yang
dikriminalisasi karena memperjuangkan hakhaknya atas sumber daya alam masih saja
terjadi. Selain itu, peraturan-peraturan yang
dibuat belum bisa diimplementasikan menjadi
kebijakan yang lebih konkret sehingga dapat
melindungi serta memenuhi hak-hak masyarakat
hukum adat atas sumber daya alam.
Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi
penyebab tidak bisa diimplementasikannya
peraturan
perundang-undangan
terkait
masyarakat hukum adat adalah persoalan
sektoralisasi. Masing-masing instansi memiliki
dan mengembangkan kebijakan serta programprogram
sendiri-sendiri.
Sektoralisasi
ini
yang kemudian menimbulkan konflik baik
laten maupun manifest di antara instansi
pemerintah
sehingga
pengakuan
hukum

3 http;//www.academiaedu/3537826/ Yance Arizona, Masyarakat hukum adat Dalam Kontestan Pembaruan Hukum, Diakses Pada
tanggal 22 Juni 2016.
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terhadap masyarakat hukum adat tidak
bisadilakukan secara holistik. Di lapangan,
sektoralisasi menyebabkan masyarakat lebih
sulit mengadvokasi pengakuan hukum terhadap
keberadaan dan hak-hak mereka sebab mereka
harus menegosiasikan kepentingan dengan
banyak instansi pemerintah.
Pembahasan mengenai hak masyarakat
hukum adat masih sangat kompleks. Pada
dasarnya hubungan masyarakat hukum adat
dengan sumber daya alam, lingkungan atau
wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan
sebagai hubugan kewajiban daripada hak.
Hubungan tersebut baru dikategorikan sebagai
hak bila mereka berhubungan dengan pihak
luar, baik itu komunitas lain, pengusaha bahkan
dengan pemerintah. Ketika berhubungan dengan
pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian
menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang
diperebutkan sekaligus menjadi objek peraturan
di dalam hukum.
Abdon Nababan menyebutkan dari sekian
banyak kategori hak yang berhubungan dengan
masyarakat hukum adat, setidaknya ada empat
hak masyarakat hukum adat yang paling sering
disuarakan, antara lain:4
1.

hak
untuk
“menguasai”
(memiliki,
mengendalikan) dan mengelola (menjaga,
memanfaatkan) tanah dan sumber daya
alam di wilayah adatnya;

2.

hak untuk mengatur diri sendiri sesuai
dengan hukum adat (termasuk peradilan
adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati
bersama oleh masyarakat hukum adat;

3.

hak
untuk
mengurus
diri
sendiri
berdasarkan sistem kepengurusan/
kelembagaan adat; hukum.

4.

hak
atas
identitas,
budaya,
sistem
kepercayaan (agama), sistem pengetahuan
(kearifan) dan bahasa asli.

Sedangkan
berdasarkan
perbedaan
keberadaan dan kondisi masyarakat hukum adat
pada masing-masing daerah di Indonesia maka
dapat dibedakan model regulasi pengakuan dan
penghormatan terhadap keberadaan dan hakhak masyarakat hukum adat sebegai berikut:
a.

untuk daerah yang kondisi masyarakat
hukum
adatnya
homogen
model
pengaturannya bisa dilakukan dengan

membentuk Perda Pengaturan tentang
Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat
Hukum Adat.
b.

untuk daerah yang kondisi masyarakat
hukum adatnya heterogen model regulasinya
bisa dilakukan denga membentuk Perda
Penetapan.

c.

sedangkan untuk daerah yang akan
menjadikan kesatuan masyarakat hukum
adatnya sebagai desa adat, sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, model regulasinya
tersendiri pula, yaitu dalam Peraturan
Daerah Pembentukan Desa Adat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa juga menginstruksikan pembentukan Desa
Adat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah
tingkat kabupate/kota. Desa Adat dibentuk
atas dasar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
beserta hak tradisionalnya secara nyata masih
hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis,
maupun yang bersifat fungsional yang memiliki
perasaan bersama dalam kelompok, pranata
pemerintahan adat, harta kekayaan dan.atau
benda adat, dan/atau perangkat norma hukum
adat. Pemerintahan Desa dan Kelurahan bisa
berubah menjadi Desa Adat atas persetujuan
Pemerintah kabupaten/kota, dan perubahan
juga bisa sebaliknya. Undang-Undang ini
mensyaratkan pengakuan terhadap hak-hak
komunal keberadaan kesatuan masyarakat
hukum adat yang terdapat dalam pranata
kehidupan dalam susunan administrasi negara,
yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan
di semua sektor.
Merujuk pada amanat konstitusi pada alinea
IV Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 18B
ayat (2) Putusan Makamah Konstitusi Nomor 35/
PUU-X/2012 serta fakta empirik ketidakadilan
yang dialami masyarakat hukum adat Dayak
di Kalimantan Tengah, maka gagasan untuk
memberikan pengakuan dan perlindungan
terhadap masyarakat hukum adat Dayak di
Kalimantan Tengah menemukan arahnya.
Keinginan untuk mewujudkan “Peraturan Daerah
tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap
Hak-Hak Adat Dayak Di Kalimantan Tengah”
merupakan upaya meninggikan keadaban yang
manusiawi.

4
http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/01/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf Yance Arizona., Satu Dekade
Legislasi Masyarakat hukum adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat hukum adat atas Sumber Daya
Alam di Indonesia (1999- 2009). Kertas Kerja Epistema No. 07/2010. Lihat (diakses pada 14 Februari 2016)
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Namun Keinginan tersebut sebaiknya
diarah dalam bentuk suatu materi yang diatur
dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan
yang dituang dalam Naskah Akademik. Inisiatif
tersebut nantinya akan berdampak pada
Regulasi sebelumnya yang mana kewenangan
Damang Kepala Adat terhadap salah satu hak
dan wewenangnya yakni untuk menetapkan
keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di
atas tanah. Ketentuan tersebut perlu diklarifikasi
terhadap kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak tradisionalnya yang masih hidup
dimana harus memiliki wilayah dan paling
kurang memenuhi salah satu atau gabungan
unsur adanya:
a.

masyarakat
yang
warganya
memiliki
perasaan bersama dalam kelompok;

b.

pranata pemerintah adat;

c.

harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/
atau

d.

perangkat norma hukum adat

Berdasarkan konteks di atas keberadaan
masyarakat
hukum
adat
beserta
hak
tradisionalnya
dipandang
harus
sesuai
dengan perkembangan masyarakat apabila
keberadaannya telah diakui berdasarkan undangundang yang berlaku sebagai pencerminan
perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam
masyarakat dewasa ini, baik undang-undang
yang bersifat umum maupun bersifat sektoral;
dan substansi hak tradisional tersebut diakui
dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat
yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih
luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi
manusia.
Berkaitan dengan hal tersebut maka
pengaturan regulasi produk hukum daerah
mengenai hak atas tanah adat berkaitan pula
dengan wilayah desa adat yang mana pengaturan
adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan
sebaiknya pengaturan regulasi tersebut harus
ditetapkan terlebih dahulu dengan ditetapkannya
peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa
Adat, baru setelah itu berbicara mengenai hakhak yang mengatur tentang masyarakat hukum
adat.
Berdasarkan Konteks di atas, maka penulis
mencoba menggali permasalahan dan kebijakan
hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 16

5
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Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak
di Kalimantan Tengah berdasarkan 2 (dua) sisi
Undang-Undang sebagai berikut:
1.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(UUPA).

UUPA hanya secara tegas mengandung
2 (dua) aspek saja yaitu kesetaraan gender
dan pengakuan MHA, sedangkan tentang
penyelesaian sengketa tidak diatur. Walaupun
UUPA belum memuat tentang penyelesaian
sengketa, namun mengingat bahwa hukum
adat merupakan sumber dari hukum agraria
nasional (Pasal 5 UUPA) maka secara implisit
penyelesaian sengketa pertanahan diselesaikan
sesuai dengan konsep dasar hukum adat, yakni
secara musyawarah. Hal ini dapat dilihat dalam
praktik penyelesaiaan sengketa pertanahan di
berbagai daerah di Indonesia (Karapatan Nagari
Adat/KAN di Minangkabau, rembug desa di
Jawa, dan lain-lain).5
Tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA adalah
salah satu peletak dasar konsep dan materi
pengaturan mengenai pengakuan masyarakat
hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan
adanya dualisme hukum dalam pengaturan
hukum tanah nasional, yaitu adanya tanahtanah yang tunduk pada hukum Barat dan
terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada
hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme
dalam hukum tanah di Indonesia tersebut,
maka diberlakukanlah UUPA sehingga tercipta
hukum tanah nasional. Secara substansial,
UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih
lanjut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA
tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai
keberadaan masyarakat hukum adat. Penyebutan
masyarakat hukum adat dalam UUPA berkenaan
dengan kedudukannya sebagai subyek yang
berhak menerima kuasa dari Negara dalam
rangka melaksanakan hak menguasai Negara
dan memiliki hak ulayat. UUPA memegang
kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah
masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam
Pasal 3 UUPA yang menyebutkan, “Dengan
mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1
dan 2 UUPA pelaksanaan Hak Ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat,sepanjang menurut kenyataannya

Maria Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, Mediasi Sengketa Tanah, cetakan kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
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masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang dan peraturan-peraturan lain yang lebih
tinggi.” Dalam pengertian ini disampaikan dengan
jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat
hukum adat. Pemahaman serupa juga dianut oleh
UUPA dengan mengatakan bahwa masyarakat
hukum adat yang memiliki hak ulayat dilarang
untuk menghalang-halangi pemberian hak guna
usaha (HGU) atau menolak pembukaan hutan
untuk keperluan penambahan bahan makanan
dan pemindahan penduduk (Penjelasan Umum
II angka 3). Dengan menggunakan konsep
tersebut,UUPA sekaligus mengakui keberadaan
masyarakat hukum adat selaku subyek yang
memiliki hak ulayat (obyek). Hak ulayat sebagai
obyek tidak mungkin ada tanpa keberadaan
masyarakat hukum adat sebagai subyek.
Dalam konteks hukum agraria pengaturan
mengenai masyarakat hukum adat terdapat di
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan
bahwa,“pelaksanaan hak menguasai dari negara
dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada
daerah-daerah Swatantra dan masyarakatmasyarakat hukum adat.” Dalam hal ini
masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi
kewenangan penguasaan negara atas bumi,
air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika
ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh
negara (tanah negara), termasuk yang berasal
dari tanah bekas hak erfpacht bahkan bekas
hak guna usaha (HGU), penguasaannya dapat
didelegasikan kepada masyarakat hukum adat,
agar tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat bisa dicapai. Kemudian penyebutan
masyarakat hukum adat terdapat dalam
pengaturan pengakuan keberadaan hak ulayat.
Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang
menyatakan bahwa,“pelaksanaan hak ulayat
dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain
yang lebih tinggi.”
Berdasarkan hal di atas, ada beberapa acuan
yang dapat dirumuskan terhadap beberapa

permasalahan terhadap
sebagai berikut:
a)

Peraturan

Daerah

Pengaturan
hak
atas
tanah
masih
menimbulkan
banyak
persoalan
sehubungan dengan kegiatan sektoral,
departemental, maupun lokal (daerah).
Dalam penilaiannya hal ini terjadi akibat
adanya ketidaksesuaian antara pengaturan
UUPA dan Undang-Undang lainnya, seperti
pertambangan, kehutanan, penataan ruang,
dan penanaman modal, maupun diantara
Undang-Undang
tersebut,
misalnya
Kehutanan dengan Pertambangan.
Dalam konteks yang sama pasca keluarnya
Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 terhadap
ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan,
maka
keberadaan
tanah
negara yang dijadikan sebagai perwujudan
dari tanah adat perlu mendapat kepastian
hukum dalam penyusunan produk hukum
daerah, korelasi tersebut sesuai dengan
amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa,
yang mengamatkan mengenai Desa Adat
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. Dalam Unsur tersebut
menekankan bahwa setiap permasalahan
dalam regulasi terhadap substansi norma
hukum adat yang mengatur sesuai dan
tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan khususnya
dalam penguasaan hak atas tanah baik
yang bersifat administratif dan hukum adat
yang berlaku setempat. Yang menjadi fokus
perhatian adalah memenuhi setiap unsur
dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan
tanah, dapat teratasi jika hak atas tanah
suatu kawasan jelas melalui RTRW
setempat, hal itu kemudian menjadi alas
hak dalam mengeluarkan berbagai produk
hukum, seperti ijin lokasi, maupun ijin-ijin
memanfaatkan lahan lainnya. Sementara
dengan kejelasan RTRW hal tersebut menjadi
alas hak untuk mengeluarkan berbagai hak
atas tanah sesuai dengan peruntukannya.

b)

Masalah regulasi yang belum tuntas,
sebagaimana diketahui bahwa keberadaan
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
telah mengatur mengenai masalah tanah
adat beserta isinya yang berada di wilayah
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kedamangan dan atau di wilayah desa/
kelurahan yang dikuasai berdasarkan
hukum adat, baik berupa hutan maupun
bukan hutan dengan luas dan batas-batas
yang jelas, baik milik perseorangan maupun
milik bersama yang keberadaannya diakui
oleh Demang Kepala Desa. Namun batasan
kewenangan tersebut belum mempunyai
kekuatan mengikat apabila wilayah adat dan
penataan desa adat beserta pemerintahannya
belum terbentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Namun dalam kebijakan terkait hutan adat
terdapat aturan yang mengayomi dalam
penyusunan regulasi produk hukum daerah
diantaranya:
a)

UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2), Pasal
28 I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3)
terkait dengan: Masyarakat Hukum
Adat (MHA), identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional, serta bumi dan
air dan kekayaan alam dikuasai oleh
negara untuk dipergunakan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

b)

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan jo UU Nomor 19 Tahun
2004 terkait dengan: hutan dan
kawasan hutan, hutan negara, hutan
negara dapat berupa hutan adat, dan
Masyarakat Hukum Adat (MHA).

c)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/
PUU-X/2012 terkait dengan: hutan
negara, hutan negara tidak termasuk
hutan adat, dan Masyarakat Hukum
Adat (MHA).

d)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.32/MenlhkSetjen/2015 tentang Hutan Hak Pasal 4
dan Pasal 6 terkait dengan Hutan Adat

Berdasarkan ketentuan tersebut sebaiknya
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
sebaiknya perlu dievaluasi dan direvisi kembali
berdasarkan tuntutan perkembangan zaman
dan regulasi hukum yang menuntut adanya
perubahan berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku, dengan mengingat
belum adanya produk hukum daerah yang
mengatur mengenai keberadaan masyarakat
hukum adat, belum terdapatnya wilayah adat
yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan
dan/atau hutan adat, dan keterangan mengenai
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penetapan wilayah hutan adat beserta desa adat
serta pemerintah adat di daerah.
2.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan
Berbagai wilayah di dalam dan sekitar hutan
di Indonesia sejak dahulu kala merupakan
wilayah yang sarat dengan aktivitas
ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam dua tiga
dasawarsa terakhir, ketika kawasan hutan
tropis di sekitarnya muncul ke permukaan
dikaitkan dengan isu hutan tropis sebagai
paru-paru dunia, hak-hak kesejahteraan
bagi penduduk asli (indigenous people)
dan dikenakannya ekolabeling terhadap
sistem pengelolaan hutan di Indonesia.
Meningkatnya kesadaran terhadap produkproduk hasil hutan yang ramah lingkungan
merupakan fenomena yang muncul sebagai
bagian dari
respon para konsumen
pengguna hasil hutan atas tantangan
konservasi hutan dan pengelolaan hutan
secara lestari. Tuntutan konsumen terhadap
kelestarian hutan terutama menekankan
pada fungsi ekologis hutan dan adanya
pengakuan terhadap hak-hak masyarakat
lokal. Berdasarkan ukuran atau standar
kelestarian
yang
dikembangkan
oleh
International Timber Tropical Organization
(ITTO), Forest Stewardship Council (FSC),
Lembaga Ekolabel
Indonesia (LEI), Pan
European Forest Certification (PEFC) dan
Departemen Kehutanan dalam kaitannya
dengan kriteria kelestarian sosial, dijumpai
beberapa istilah masyarakat lokal (local
communities) antara lain penduduk asli
(indigenous people), masyarakat setempat,
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan,
dan masyarakat (hukum) adat. Pengertian
masyarakat
lokal
dalam
khasanah
kajian
peraturan
perundang-undangan
pengelolaan sumberdaya hutan terbagi
menjadi masyarakat hukum adat dan
masyarakat masyarakat di dalam dan di
sekitar hutan. Istilah masyarakat hukum
adat banyak digunakan dalam peraturan
perundang-undangan. Hak masyarakat
hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif
terhadap segala sumber daya di wilayahnya
yang lazim dikenal dengan hak ulayat adalah
hak yang berkenaan dengan pengelolaan,
sekaligus pemanfaatan sumber daya. Hak
pengelolaan terhadap sumber daya hutan

Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat ....(Yusuf Salamat)

bagi masyarakat hukum adat didasarkan
atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria khususnya Pasal 2 ayat (4).6
Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menyatakan:
(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya berhak: (a) melakukan
pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat
hukum adat yang bersangkutan, (b)
melakukan kegiatan pengelolaan hutan
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan undang-undang,
dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraannya.
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
(3) Ketentuan
lebih
lanjut
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal 67 menyatakan, ayat (1)
masyarakat hukum adat diakui keberadaannya,
jika menurut kenyataannya memenuhi unsur
antara lain:
a.

Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
(rechtsgemenschap);

b.

Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat
penguasa adatnya;

c.

Ada wilayah hukum adat yang jelas;

d.

Ada pranata dan perangkat hukum,
khususnya peradilan adat yang masih
ditaati; dan

e.

Masih mengadakan pemungutan hasil
hutan di wilyah hutan sekitarnya untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

ayat (2) Peraturan Daerah disusun dengan
mempertimbangkan hasil penelitian para pakar
hukum adat, aspirasi masyarakat setempat,
dan tokoh masyarakat hukum adat yang ada di
daerah yang bersangkutan, serta instansi atau
pihak lain yang terkait.
Ayat (3) Peraturan pemerintah memuat
aturan antara lain:
a.

tata-cara penelitian;

b.

pihak-pihak yang diikutsertakan;

c.

materi penelitian; dan

d.

kriteria penilaian keberadaan masyarakat
hukum adat.

Terdapat 2
hal dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini,
pertama, bahwa sumber daya hutan dikuasai
oleh Negara
dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikatakan
juga oleh
bahwa penguasaan hutan
oleh
Negara bukan merupakan kepemilikan, namun
Negara memberikan sejumlah kewenangan
kepada pemerintah, termasuk kewenangan
untuk memberikan izin dan hak kepada pihak
lain
untuk melakukan kegiatan di bidang
kehutanan. Hak menguasai Negara membawa
konsekuensi dimasukkannya hutan
yang
dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam
hutan Negara, dengan demikian cakupan hutan
Negara bukan hanya hutan yang dibebani hakhak atas tanah menurut UUPA, tetapi mencakup
hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum
adat atau yang biasa disebut dengan hutan
adat. Kedua, dimasukkannya hutan Negara
tidak lantas meniadakan hak-hak masyarakat
hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada
dan diakui keberadaannya untuk melakukan
pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Namun,
masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu
dikukuhkan keberadaannya lewat peraturan
daerah, dan pengukuhan masyarakat hukum
adat tersebut harus memenuhi kriteria 5 syarat
sebagaimana yang ada dalam penjelasan Pasal
67 ayat (1) tersebut.
C.

Penutup

Permasalahan Dan Kebijakan Hukum
Terhadap
Pengaturan
Hak
Atas
Tanah
Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak
di Kalimantan Tengah Seyogyanya berlandaskan
dengan prinsip-prinsip dan keberlakuan hukum
yang berlaku di Indonesia, sehingga penyusunan
regulasi produk hukum daerah memiliki suatu
kekuatan hukum yang berjenjang sesuai dengan
tingkatan
hierarki
peraturan
perundangundangan dan dapat mengikat bagi setiap orang

6 Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm 245246.
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dalam melaksanakan dan menentukan hakhak atas tanah adat yang berlaku di daerah,
sehingga
dapat
dimplementasikan
sesuai
dengan kegunaannya serta dapat menghindari
atau meminimalisirkan setiap permasalahan
maupun sengketa atas tanah atau tanah adat
yang selama ini merugikan berbagai pihak dan
pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan ketentuan tersebut Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 sebaiknya perlu
dievaluasi dan direvisi kembali berdasarkan
tuntutan perkembangan zaman dan regulasi
hukum yang menuntut adanya perubahan
berdasarkan
aturan
perundang-undangan
yang berlaku, dengan mengingat belum adanya
produk hukum daerah yang mengatur mengenai
keberadaan masyarakat hukum adat, belum
terdapatnya wilayah adat yang sebagian atau
seluruhnya berupa hutan dan/atau hutan adat,
dan keterangan mengenai penetapan wilayah
hutan adat beserta desa adat serta pemerintah
adat di daerah.
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Abstrak
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) kini semakin diminati para pelaku bisnis untuk menyelesaikan
sengketa di luar peradilan (non-litigasi). Cara ini dinilai lebih efisien dan efektif dibandingkan
menggunakan jalur peradilan (litigasi). Salah satu bentuk APS yang saat ini mulai diterapkan adalah
Adjudikasi. Adjudikasi khusus digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan nasabah
kecil. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, untuk mengkaji
jenis APS yang dapat dipakai di industri jasa keuangan. Kedua, untuk mengkaji proses Adjudikasi
di industri jasa keuangan. Ketiga, untuk mengkaji aspek perlindungan hukum bagi nasabah kecil
dalam proses Adjudikasi.
Kata kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), pelaku bisnis, industri jasa keuangan.
Abstract
Alternative Dispute Resolution (ADR) now increasingly in demand by business entities to resolve dispute
out of the court (non-litigation). This method is considered more efficient and effective than proceeding
through the courts (litigation). One of the ADR forms that currently implemented is Adjudication.
Adjudication is specifically used to resolve disputes involving small customers. This research is directed
to answer three problem formulations. First, to examine type of ADR that can be used in the financial
services industry. Second, to examine the Adjudication process in the financial services industry. Third,
to examine the legal aspects of protection for small customers in the Adjudication process.
Keywords: Alternative Dispute Resolution (ADR), business entities, financial services industry.

A.

Pendahuluan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau
Alternative Dispute Resolution (ADR) saat ini
semakin banyak digunakan oleh para pelaku
bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di
luar peradilan (non-litigasi). Para pelaku bisnis
semakin enggan menggunakan jalur litigasi
(peradilan) dalam penyelesaian sengketa karena
reputasi sistem peradilan di Indonesia yang
kurang kondusif bagi pengembangan bisnis di
masa depan.
Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah
mendorong proses peradilan dapat berlangsung
secara cepat, sederhana dan murah, namun
faktanya tidak demikian. Proses peradilan

di Indonesia masih tergolong lama, berbelitbelit, biayanya mahal, dan putusannya sulit
dieksekusi. Mafia peradilan masih tumbuh subur
sehingga pihak yang dimenangkan bukan pihak
yang benar, tetapi pihak yang mau membayar
mahal oknum peradilan. Peradilan di Indonesia
cenderung lebih berpihak kepada penguasa dan
pemodal besar.
Keengganan para pelaku bisnis menggunakan
jalur peradilan (litigasi) juga disebabkan proses
peradilan yang bersifat menang-kalah, sehingga
dapat merusak hubungan bisnis. Proses
persidangan di peradilan kebanyakan juga
bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak
ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang
sedang bersengketa.
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Penyelesaian sengketa di luar peradilan
melalui APS lebih diminati pelaku bisnis karena
cara ini dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku
bisnis dapat menggunakan beberapa model APS
seperti : Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi,
Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Pada
tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan
memakai cara Negosiasi tanpa melibatkan pihak
ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak dapat
mengundang pihak ketiga untuk membantu
menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga tersebut
dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator,
conciliator, adjudikator dan arbiter.
Adjudikasi saat ini mulai diterapkan di
sektor Industri Jasa Keuangan (IJK) karena cara
ini dinilai dapat membantu nasabah kecil yang
selama ini tidak mempunyai posisi setara jika
berhadapan dengan pelaku bisnis atau lembaga
jasa keuangan. Meskipun Adjudikasi belum
diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun cara
ini sudah diatur dalam Peraturan OJK nomor
1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Adjudikasi mirip dengan arbitrase, namun
prosesnya jauh lebih sederhana dan lebih cepat.
Pihak pemohon (nasabah kecil) diberikan hak
opsi untuk menyetujui atau menolak hasil
putusan Adjudikasi. Jika pemohon setuju maka
putusan Adjudikasi dapat diberlakukan dan
bersifat final dan mengikat. Pihak termohon
(lembaga jasa keuangan) tidak diberi hak opsi,
sehingga harus menerima apapun hasil putusan
Adjudikasi. Hak opsi semacam ini tidak dijumpai
dalam proses Arbitrase.
Penelitian ini mecoba mengkaji aspek hukum
dari Adjudikasi sebagai bagian dari Alternatif
Penyelesaian Sengketa di sektor industri jasa
keuangan. Kajian terutama diarahkan untuk
melihat aspek perlindungan hukum bagi nasabah
kecil yang memiliki sengketa dengan lembaga
jasa keuangan. Dengan kajian ini diharapkan
Adjudikasi dapat diterapkan di seluruh sektor
usaha di Indonesia, tidak hanya di sektor jasa
keuangan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini
meliputi 3 (tiga) hal pokok :
1.

Apa saja cara penyelesaian sengketa bisnis
di Industri Jasa Keuangan (IJK) ?

2.

Bagaimana
proses
adjudikasi
dalam
penyeleseian sengketa alternatif di IJK ?

1

3.

Apa aspek perlindungan hukum bagi
nasabah IJK dalam proses adjudikasi ?

Metode penelitian ini menggunakan tipe
penelitian normatif. Tipe penelitian normatif
adalah metode penelitan hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti norma/ aturan yang
terkandung
dalam
peraturan
perundangundangan dan bahan pustaka.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual
(conceptual approach).
Statute
approach dilakukan dengan cara menganalisa
aturan hukum yang ada di dalam undangundang dan peraturan pelaksanaan tentang APS
dan adjudikasi. Conseptual approach dilakukan
dengan cara menganalis dan memahami prinsip
hukum dan pendapat pakar hukum terdahulu
yang terkait dengan APS dan adjudikasi.
B. Pembahasan
B.1. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Industri
Jasa Keuangan (IJK)
Sengketa bisnis merupakan bagian dari
sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui
jalur litigasi (peradilan) maupun non-litigasi
(di luar peradilan). Gugatan perdata melalui
peradilan memakan waktu lama karena putusan
di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) masih
bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi
hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hal inilah
yang membuat para pelaku bisnis lebih senang
menempuh jalur non-litigasi melalui Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative
Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa
model APS telah diatur dalam UU 30/1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa yang mulai berlaku 12 Agustus 1999.1
Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur
litigasi juga bisa dilakukan via Pengadilan
Niaga khususnya bagi sengketa bisnis yang
terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Selain berwenang mengurus perkara kepailitan,
Pengadilan Niaga juga berwenang mengurus
perkara sengketa HKI. Hampir semua sengketa
HKI (Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis,
Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu) diurus melalui Pengadilan Niaga.
Sedangkan sengketa HKI yang lainnya (Rahasia
Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman)
diurus melalui Pengadilan Negeri.

Iswi Hariyani, 2010, “Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar”, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.26
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Penyelesaian sengketa bisnis di sektor
Industri Jasa Keuangan (IJK) diatur secara
khusus oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) yang kini bertindak menggantikan peran
Bank Indonesia (BI) selaku regulator dan
pengawas lembaga perbankan. Selain berwenang
mengawasi lembaga perbankan, OJK juga
mengambil alih peran Bapepam-LK dalam bidang
pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan
non-bank. Dasar hukum pembentukan OJK
adalah UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
OJK saat ini telah menerbitkan Peraturan
OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa
Keuangan. Peraturan OJK tersebut selanjutnya
disusul dengan keluarnya Keputusan OJK
nomor Kep-01/ D.07/ 2016 tanggal 21 Januari
2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam)
Lembaga APS di sektor industri jasa keuangan
yang meliputi:
a)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perbankan Indonesia (LAPSPI)

b)

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
(BAPMI)

c)

Badan Mediasi dan
Indonesia (BMAI)

d)

Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan
Penjaminan Indonesia (BAMPPI)

e)

Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian
Indonesia (BMPPI)

f)

Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Arbitrase

Asuransi

Persengketaan yang bisa diselesaikan oleh
Lembaga APS di sektor Industri Jasa Keuangan
(IJK) harus memenuhi syarat :
a)

hanyalah persengketaan perdata yang timbul
di antara para pihak sehubungan dengan
kegiatan di sektor industri jasa keuangan;

b)

terdapat kesepakatan di antara para pihak
yang bersengketa bahwa persengketaan
akan diselesaikan melalui Lembaga APS
yang terkait;

c)

terdapat permohonan tertulis dari pihak
yang bersengketa kepada Lembaga APS;

d)

persengketaan tersebut bukan merupakan
perkara
pidana
(contoh:
penipuan,
penggelapan, manipulasi pasar, perdagangan
orang dalam /insider trading);

e)

persengketaan
tersebut
tidak
terkait
dengan pelanggaran administratif (contoh:

pembekuan usaha, pencabutan izin usaha).
Lembaga APS di sektor Industri Jasa
Keuangan (IJK) menawarkan 4 (empat) jenis
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
dapat dipilih para pihak yang bersengketa,
yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi
dan Arbitrase. Konsiliasi tidak diterapkan di IJK
sebab cara ini dianggap mirip dengan Mediasi.
Sebelum kasus sengketa bisnis diajukan
ke Lembaga APS, para pihak yang bersengketa
(pelaku bisnis dan nasabah) dianjurkan terlebih
dahulu menyelesaikan sengketa secara internal
melalui Negosiasi. Negosiasi merupakan model
APS yang paling ideal karena prosesnya lebih
mudah, lebih murah dan tidak perlu melibatkan
pihak ketiga. Negosiasi atau “musyawarahmufakat” juga sudah sejak lama mengakar di
budaya masyarakat Indonesia, sehingga cara ini
sudah sepantasnya untuk lebih diutamakan.
Lembaga APS wajib menjamin netralitas dan
kemandirian/independensi. Tidak seorangpun
diperkenankan Lembaga APS untuk bertindak
sebagai Arbiter/Mediator jika yang bersangkutan
mempunyai hubungan afiliasi atau benturan
kepentingan dengan kasus yang ditangani atau
dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jika
hubungan afiliasi atau benturan kepentingan
baru diketahui kemudian, maka Arbiter/
Mediator akan diganti dengan orang lain yang
lebih netral dan independen.
Penyelesaian sengketa bisnis di luar
peradilan dipilih karena proses peradilan
di Indonesia dianggap tidak efisien dan
efektif karena sangat lama, biayanya mahal,
prosedurnya berbelit-belit, tidak ada jaminan
kerahasiaan, putusannya bersifat menang-kalah,
dapat merusak hubungan baik para pihak, hasil
putusannya sulit dieksekusi, cenderung lebih
berpihak kepada elit penguasa dan pemodal
besar, masih suburnya mafia peradilan, dll.
Jika sengketa bisnis diselesaikan lewat APS
model Arbitrase, maka para pihak dapat memilih
sendiri hukumnya dan arbiternya. Sedangkan
jika menggunakan APS model Negosiasi, Mediasi,
dan Konsiliasi, para pihak dapat menentukan
sendiri tata cara penyelesaian sengketa
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.2
Bentuk alternatif pilihan sengketa yang
paling umum saat ini adalah : Negosiasi,
Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Keempat
bentuk penyelesaian sengketa itu dilakukan

2 Iswi Hariyani, 2010, “Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN”, Cetakan ke-1, Penerbit PT. Bina
Ilmu, Surabaya, hal.197
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di luar pengadilan. Masing-masing memiliki
kelebihan dan kekurangan, tergantung mana
yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para
pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang
mereka hadapi.3
Negosiasi,
dalam
bahasa
sehari-hari
sering kita dengar padanannya dengan istilah
“berunding” atau “bermusyawarah” (dalam
hukum adat). Kata “Negosiasi” berasal dari
kata negotiation (bahasa Inggris) yang berarti
perundingan. Sedangkan orang yang mengadakan
perundingan disebut negosiator. Secara umum
Negosiasi diartikan sebagai upaya penyelesaian
sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan
tujuan mencapai kesepakatan bersama atas
dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.
Disini para pihak berhadapan langsung secara
saksama dalam mendiskusikan permasalahan
yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan
saling terbuka.4

Gambar 1
Tingkat Sengketa dan Biaya dalam ADR/
APS
Sumber: www.taylorlm.com
Mediasi
adalah
upaya
penyelesaian
sengketa para pihak dengan kesepakatan
bersama melalui mediator yang bersikap netral,
dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan
bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator
untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan
suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar

pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan
kata lain, proses mediasi adalah proses di mana
pihak luar yang tidak memihak dan netral
bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka memperoleh kesepakatan
perjanjian secara memuaskan.
Elemen mediasi terdiri dari :
a) Penyelesaian sengketa sukarela;
b) Intervensi/ bantuan;
b) Pihak ketiga yang tidak berpihak;
c) Pengambilan keputusan oleh para pihak
secara konsensus;
d) Partisipasi aktif.

5

Penyelesaian sengketa melalui mediasi
tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan
Mediator, karena para pihak secara sukarela
meminta kepada Mediator untuk membantu
penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi.
Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai
pembantu, walaupun ada unsur intervensi
terhadap pihak-pihak yang sedang berseteru.
Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat
netral sampai diperoleh keputusan yang hanya
ditentukan oleh para pihak. Hanya saja dalam
proses penyelesaian konflik tersebut Mediator
berpartisipasi aktif membantu para pihak
menemukan berbagai perbedaan persepsi atau
pandangan.6
Konsiliasi atau conciliation (Inggris) berarti
: perdamaian, persesuaian, ajakan (untuk
berdamai); sedangkan kata conciliator diartikan
“perantara perdamaian”. Istilah Mediasi dan
Konsiliasi sering digunakan saling menggantikan
karena hakikatnya hampir sama walau terdapat
perbedaan di antara keduanya. Keduanya
merupakan cara penyelesaian sengketa yang para
pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian
melalui perundingan untuk menyelesaikan
suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga
yang tidak memihak.
Perbedaan keduanya adalah pada kadar
keterlibatan pihak ketiga/penengah; pada
Konsiliasi penengah hanya bertindak sebagai
fasilitator yang mempertemukan para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya
sendiri, sedangkan pada Mediasi penengah
berusaha secara aktif membantu para pihak

3 Joni Emirzon, 2001, “Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan” (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Penerbit PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 39.
4 Ibid., hal. 44.
5 Ibid., hal. 69
6 Ibid., hal. 70
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yang bersengketa menemukan dan menawarkan
solusi yang tepat dan bermanfaat. Sementara
Arbitrase menempatkan pihak ketiga (Arbiter)
lebih tegas daripada Konsiliasi dan Mediasi
karena Arbiter dapat membuat keputusan
setelah membaca dan mendengar hal-hal yang
dikemukakan para pihak. Arbitrase disebut juga
quasi-judicial.7
Konsiliasi memiliki kesamaan dengan
Mediasi. Kedua cara ini melibatkan pihak ketiga
untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
Konsiliasi dan Mediasi sulit dibedakan. Istilahnya
acapkali digunakan bergantian. Perbedaan kedua
istilah ini yaitu “Konsiliasi lebih formal daripada
Mediasi”. Konsiliasi adalah proses penyelesaian
sengketa dengan menyerahkan kepada suatu
komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/
menjelaskan fakta-fakta, dan biasanya setelah
mendengar para pihak dan mengupayakan agar
mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat
usulan-usulan penyelesaian, namun keputusan
tersebut tidak mengikat.8
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Informal
NEGOSIASI

Formal

MEDIASI KONSILIASI ADJUDIKASI ARBITRASE
tingkat keterlibatan pihak ke-3
Gambar 2

Skema Tingkat Formalitas dan Keterlibatan Pihak
Ketiga dalam APS

Arbitrase berasal dari kata arbitrase
(Latin), arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris),
schiedpruch (Jerman) dan arbitrage (Prancis) yang
berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu
menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh
Arbiter atau Wasit. Kamus Hukum Ekonomi
ELIPS menyatakan : arbitrase atau perwasitan
adalah metode penyelesaian sengketa di luar
pengadilan dengan memakai jasa wasit atas
persetujuan para pihak yang bersengketa dan
keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Sedangkan pengertian arbitrator/

arbiter/ wasit
adalah orang (bukan hakim)
yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara
menurut tata cara perwasitan/arbitrase.
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa
di luar lembaga litigasi atau peradilan yang
diadakan para pihak yang bersengketa atas
dasar perjanjian yang telah mereka adakan
sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa.
Para pemutus atau arbiter dipilih dan ditentukan
oleh para pihak yang bersengketa dengan tugas
menyelesaikan persengketaan yang terjadi di
antara mereka. Pemilihan Arbiter seyogyanya
didasarkan pada kemampuan dan keahlian
dalam bidang tertentu dan dapat bertindak
secara netral.9
Untuk mengetahui apakah para pihak
menggunakan Arbitrase atau tidak, dapat kita
ketahui dari Perikatan Arbitrase. “Perikatan
Arbitrase” adalah perikatan yang lahir dari
perjanjian yang disepakati para pihak. Perikatan
Arbitrase harus dibuat dalam suatu akte, akte
kompromitendo maupun kompromis. Hampir
semua lembaga Arbitrase mensyaratkan adanya
perjanjian tertulis. Dalam Perikatan Arbitrase
ada dua macam klausula Arbitrase yaitu: Pactum
de Compromitendo dan Acta Compromise.
Klausula Pactum de Compromitendo dibuat
sebelum persengketaan terjadi, dapat bersamaan
dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau
sesudahnya. Ini berarti perjanjian Arbitrase
menjadi satu dengan perjanjian pokok atau dalam
suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian
pokok. Sedangkan Acta Compromise dibuat
setelah terjadinya sengketa yang berkenaan
dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi
klausula ini ada setelah terjadi sengketa dan
kedua pihak setuju sengketa diselesaikan
dengan Arbitrase.10
Alasan terpenting pelaku usaha memilih
Arbitrase ketimbang Pengadilan adalah karena
kecakapan dan keahlian Arbiter, khususnya
dalam perkara yang memerlukan pengetahuan
teknis yang bersifat khusus. Para Arbiter dan
pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan
yang sama sehingga mengetahui “isi perut”
masing-masing. Alasan lain dipilihnya Arbitrase
oleh pelaku usaha adalah proses pemeriksaan

7 Eddy Mulyono, 2007, “Penyelesaian Sengketa dan Fungsi Mediasi”, Bahan Kuliah Hukum Ling-kungan, Program Studi Magister
Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jember, hal.5-6
8 Huala Adolf, 2005, “Hukum Perdagangan Internasional”, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal.204
9
Rachmadi Usman, 2003, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Cetakan ke-1,
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal. 107-110.
10 Joni Emirzon, 2001, Op.Cit., hal. 100-101.
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perkara dilakukan secara rahasia, sehingga tidak
diketahui publik. Model penyelesaian sengketa
ini memungkinkan para pihak untuk kembali
berbaikan dan menjalin kerjasama lagi.

Sedangkan Pasal 12 Ayat (2) menyatakan
bahwa Hakim, Jaksa, Panitera dan pejabat
peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau
diangkat sebagai Arbiter.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
(litigasi) bersifat terbuka sehingga diketahui
oleh umum, serta dilakukan secara berhadaphadapan (konfrontatif) dalam arti penggugat
melawan tergugat yang keduanya bersikukuh
pada pendapatnya masing-masing.
Jangka
waktu penyelesaian perkara di Pengadilan
sangat lambat meski sudah ada ketentuan
harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan
biaya murah. Di sisi lain, penyelesaian melalui
Arbitrase dilakukan secara damai dimana para
pihak dapat memilih sendiri para Arbiter yang
akan memutus dan mengadili perkara.

Ada beberapa hal penting dari UU Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/
1999) diantaranya adalah putusan Arbitrase
dinyatakan sebagai putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung
dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri
(sesuai Pasal 60 jo 62, UU 30/ 1999) dan secara
eksplisit menetapkan bahwa Arbitrase memiliki
kewenangan mutlak terhadap kewenangan
Peradilan Umum sesuai Pasal 3 UU 30/
1999 yang berbunyi “Pengadilan Negeri tidak
berwenang untuk mengadili sengketa yang
memiliki klausula Arbitrase”. 12

Proses pemilihan Arbitrase dan Arbiter
didasarkan kesepakatan yang tertuang dalam
perjanjian yang bersifat umum maupun khusus.
Pemilihan Arbitrase didasarkan pertimbangan
menjaga hubungan baik dengan mitra dagang
agar tidak rusak pasca penyelesaian sengketa,
sehingga mereka dapat kembali menjalin
hubungan dagang. Sedangkan penyelesaian
sengketa via Pengadilan bersifat terbuka dan
konfrontatif sehingga dapat merusak hubungan
bisnis pasca penyelesaian sengketa.11

Selain cara-cara tersebut di atas, saat
ini APS juga bisa ditempuh dengan memakai
cara Adjudikasi dan meminta Pendapat Ahli.
Adjudikasi mirip dengan Arbitrase, namun
putusan Adjudikasi tidak langsung berlaku
otomatis seperti halnya putusan Arbitrase.
Putusan Adjudikasi terlebih dahulu harus
ditawarkan kepada pihak pemohon, dan jika
pihak pemohon setuju maka putusan tersebut
baru diberlakukan.

Arbiter atau “Wasit” adalah seseorang atau
lebih yang dipilih para pihak yang bersengketa
atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau
ditunjuk oleh lembaga Arbitrase, untuk
memberikan putusan yang berkaitan dengan
sengketa tertentu yang penyelesaiannya telah
disepakati untuk diserahkan melalui Arbitrase.
Penunjukan Arbiter harus memenuhi syarat
Pasal 12 Ayat (1) UU 30/ 1999 yaitu:
a)

cakap melakukan tindakan hukum;

b)

berumur paling rendah 35 tahun;

c)

tidak mempunyai
hubungan
keluarga
sedarah atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan salah satu pihak
yang bersengketa.

d)

tidak mempunyai
kepentingan
dengan
salah satu pihak yang bersengketa;

e)

memiliki pengalaman serta menguasai
secara aktif bidangnya minimal 15 tahun.

Adjudikasi pada umumnya diterapkan
bagi pemohon yang berasal dari konsumen
produk jasa keuangan yang tergolong nasabah
kecil. Nasabah kecil tak punya biaya jika harus
menempuh cara Arbitrase yang jauh lebih mahal.
Adjudikasi baru bisa dilakukan jika proses
Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
Pendapat Ahli yang bersifat mengikat atau
Pendapat Mengikat (legal binding opinion) juga
dapat ditempuh jika para pihak yang bersengketa
ingin menggunakan jalur non-litigasi atau APS.
Para pihak harus bersepakat memilih ahli/
pakar di bidang yang dipersengketakan guna
mendapatkan opini hukum yang tepat. Pendapat
ahli tersebut selanjutnya harus dijadikan
pegangan para pihak untuk menyelesaikan
sengketa sesuai koridor hukum dan kaidah
bisnis yang sehat. Ahli hukum yang dipilih harus
memahami aspek hukum dan sekaligus aspek
bisnis yang dipersengketakan.

11 Iswi Hariyani, 2005, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional di Indonesia”, artikel dalam Majalah
Ilmiah : Hukum dan Masyarakat, Nomor II/ Tahun XXX/2005, Fakultas Hukum Universitas Jember, hal. 145-146.
12 Aria Suyudi, dkk, 2004, “Kepailitan di Negeri Pailit : Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia“, Cetakan ke- 2, Pusat Kajian Hukum
& Kebijakan Indonesia, Jakarta, hal. 61-62.
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Penyelesaian Sengketa Bisnis
Secara Umum

LITIGASI
(Peradilan)

NON-LITIGASI
(di luar Peradilan)

Negosiasi
Pengadilan Negeri

Pendapat Ahli/
Pendapat Mengikat
Mediasi
Konsoliasi

Pengadilan Niaga

Adjudikasi
Arbitrase

Gambar 3
Gambar
3 Secara Umum
Skema Penyelesesaian
Sengketa Bisnis

Skema
Penyelesesaian
Sengketa
Bisnisdi IJK
Secara
B.2.
Adjudikasi
Sebagai Cara Penyelesaian
Sengketa Alternatif

Umum

Adjudikasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif di luar

putusan Adjudikasi tidak langsung berlaku
seperti dalam putusan Arbitrase. Jika pihak
pemohon (nasabah) menyatakan setuju dengan
hasil putusan Adjudikasi, maka putusan
tersebut baru dapat diberlakukan. Jadi dalam
Adjudikasi terdapat hak opsi bagi pemohon
(nasabah) untuk setuju atau menolak putusan.
Sedangkan pihak termohon (pelaku usaha/
lembaga jasa keuangan) tidak memiliki opsi
tersebut sehingga harus menerima apapun hasil
putusan Adjudikasi.
Dasar hukum penerapan Adjudikasi adalah
Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Sektor Jasa Keuangan. Lembaga APS yang
dibentuk OJK minimal harus bisa menyediakan
jasa layanan penyelesaian sengketa dengan cara
Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase.

B.2.Adjudikasi
Cara Cara
Penyelesaian
peradilan
yang belum banyakSebagai
diterapkan di Indonesia.
ini bahkan belum

Lembaga
APS
tersebut
mempunyai peraturan tentang:

Adjudikasi
salah
(APS). Sesuai
Pasal 1 angka 10adalah
UU 30/ 1999, jenis
APS yang satu
dapat dipilihcara
untuk

a)

layanan penyelesaian sengketa

b)

prosedur penyelesaian sengketa

c)

biaya penyelesaian sengketa

d)

jangka waktu penyelesaian sengketa

e)

ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi
bagi mediator, adjudikator dan arbiter

f)

kode etik bagi mediator, adjudikator dan
arbiter.13

Sengketa
Alternatif
didanIJK
tercantum
dalam UU 30/1999
tentang Arbitrase
Alternatif Penyelesaian Sengketa

penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan
yang belum banyak diterapkan di Indonesia. Cara
pendapat ahli.
ini bahkan belum tercantum dalam UU 30/1999
Meskipun belum tercantum dalam UU 30/1999, namun Adjudikasi tidak
tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
dilarang
oleh UU(APS).
tersebut. Munculnya
khususnya
di industri
jasa
Sengketa
Sesuai Adjudikasi,
Pasal 1
angka
10 UU
30/ 1999, jenis APS yang dapat dipilih untuk
16
menyelesaikan sengketa meliputi : konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat
ahli.
menyelesaikan sengketa meliputi : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

Meskipun belum tercantum dalam UU
30/1999, namun Adjudikasi tidak dilarang oleh
UU tersebut. Munculnya Adjudikasi, khususnya
di industri jasa keuangan, dipicu keinginan
OJK untuk melindungi kepentingan konsumen
(khususnya nasabah kecil) saat menghadapi
sengketa bisnis dengan pelaku usaha (lembaga
jasa keuangan).
UU 30/1999 tidak menggolongkan Arbitrase
sebagai salah satu bagian APS, namun juga
tidak menggolongkan Arbitrase sebagai bagian
dari Peradilan. Proses Arbitrase memang mirip
dengan proses Peradilan, namun keduanya
memiliki banyak perbedaan. Putusan Arbitrase
langsung bersifat final dan mengikat, hal ini
berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri yang
masih bisa diajukan banding dan kasasi.
Adjudikasi memiliki kemiripan dengan
Arbitrase, karena putusannya sama-sama
bersifat final dan mengikat. Namun bedanya,

juga

harus

Peraturan lebih rinci tentang Adjudikasi
dijabarkan lebih lanjut oleh Lembaga APS di
sektor industri jasa keuangan seperti BAPMI dan
LAPSPI. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
(BAPMI) telah menerbitkan Peraturan BAPMI
nomor 03/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan
dan Acara Adjudikasi. Sedangkan Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
Indonesia (LAPSPI) juga telah menerbitkan
Peraturan nomor 08/ LAPSPI-PER/ 2015 tentang
Peraturan dan Prosedur Adjudikasi.
Adjudikasi adalah jenis layanan baru di
BAPMI dan merupakan alternatif penyelesaian
sengketa yang dapat ditempuh oleh para
pihak setelah upaya Mediasi tidak mencapai
kesepakatan perdamaian. Layanan Adjudikasi
BAPMI disediakan khusus bagi sengketa
yang berkategori klaim ritel dan kecil antara
konsumen dan pelaku usaha yang memerlukan
solusi berupa putusan yang dapat diterima oleh
konsumen.

13 Pasal 4 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan
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Adjudikasi
adalah
cara
penyelesaian
sengketa ritel dan kecil di luar pengadilan yang
dilakukan melalui proses pemeriksaan yang
relatif singkat yang dilakukan oleh Adjudikator
untuk menghasilkan suatu putusan yang
dapat diterima oleh pemohon sehingga dengan
penerimaan tersebut maka putusan tersebut
mengikat para pihak.
Proses Adjudikasi baru bisa dilakukan
apabila para pihak yang bersengketa sudah
menempuh cara Mediasi namun tidak berhasil
mencapai kata sepakat. Sengketa yang dapat
diselesaikan melalui Adjudikasi BAPMI harus
memenuhi kriteria:
a) merupakan sengketa di bidang pasar modal
dan/atau berkaitan dengan bidang pasar
modal;
b) sengketa mengenai hak yang menurut
hukum
dan
peraturan
perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak
yang bersengketa;
c) sengketa
yang
menurut
peraturan
perundang-undangan
dapat
diadakan
perdamaian;
d) sengketa yang telah menempuh upaya
Mediasi tetapi para pihak tidak berhasil
mencapai perdamaian; dan
e) sengketa yang termasuk kategori klaim ritel
dan kecil;
f) antara pemohon dan termohon terikat
dengan Perjanjian Adjudikasi;
g) Pihak yang dapat menjadi pemohon dalam
Adjudikasi BAPMI hanyalah
konsumen,
sedangkan pihak yang dapat menjadi
termohon dalam Adjudikasi
BAPMI
hanyalah pelaku usaha yang telah menjadi
Anggota BAPMI.
BAPMI termasuk Adjudikator, Pengurus,
Sekretaris dan personil Sekretariat dilarang
untuk memberikan dan/atau menawarkan
bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik
secara profesional ataupun personal kepada
para pihak, termasuk nasihat dan/atau opini
hukum menyangkut posisi hukum para pihak.
Sifat Adjudikasi di BAPMI meliputi:
a)

Penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi
BAPMI dilaksanakan oleh para pihak
berdasarkan
pada
itikad
baik
dan
bermartabat, dengan mengesampingkan
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

b) Keikutsertaan para pihak dalam proses
Adjudikasi adalah berdasarkan keinginan
para pihak sendiri tanpa adanya paksaan,
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dan harus diikuti dengan santun, saling
menghormati dan tertib.
c)

Keharusan bagi termohon untuk menerima
apapun
putusan
Adjudikasi,
dan
sebaliknya diberikannya opsi bagi pemohon
untuk menerima atau tidak menerima
putusan Adjudikasi, adalah sifat dasar dari
mekanisme Adjudikasi, sehingga para pihak
tidak akan membuat perjanjian Adjudikasi
tanpa adanya kedua hal tersebut.

d) Putusan Adjudikasi bersifat final dan
mengikat para pihak setelah pemohon
menerima dan menandatangani putusan
Adjudikasi tersebut.
Para pihak dapat menyetujui secara tertulis
suatu sengketa yang terjadi antara mereka
untuk diselesaikan melalui Adjudikasi dalam
suatu dokumen Perjanjian Adjudikasi. Perjanjian
Adjudikasi berbentuk perjanjian tertulis yang
harus ditandatangani para pihak dengan model
perjanjian yang sudah dibakukan oleh BAPMI.
Perjanjian Adjudikasi hanya boleh dibuat para
pihak setelah upaya penyelesaian sengketa
melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan
perdamaian.
Perjanjian Adjudikasi dibuat oleh para pihak
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung setelah Mediator menghentikan proses
Mediasi. Apabila para pihak belum membuat
Perjanjian Adjudikasi hingga melewati batas
waktu tersebut, maka persengketaan para pihak
tersebut sudah tidak dapat lagi diselesaikan
melalui Adjudikasi BAPMI. Atas permintaan
salah satu pihak, BAPMI dapat memfasilitasi
pertemuan para pihak dalam rangka membuat
Perjanjian Adjudikasi.
LAPSPI juga membuat peraturan prosedur
Adjudikasi yang isinya mirip dengan yang
dimiliki BAPMI. Adjudikasi di LAPSPI baru bisa
ditempuh manakala para pihak yang bersengketa
telah menempuh Mediasi namun tidak berhasil
mencapai kata sepakat. Proses Adjudikasi di
LAPSPI juga harus didasarkan adanya Perjanjian
Adjudikasi yang harus segera dibuat setelah
proses Mediasi menemui jalan buntu.
Layanan Adjudikasi di LAPSPI khusus
diperuntukkan bagi nasabah bank yang tergolong
BSA / UMKM dan non-BSA / non-UMKM dengan
nilai sengketa di bawah Rp 500 juta antara
konsumen (nasabah) dan pelaku usaha (bank)
yang memerlukan solusi berupa putusan yang
dapat diterima oleh konsumen. Basic Saving
Accounts (BSA) adalah tabungan yang dimiliki
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oleh nasabah yang hanya mempunyai jumlah
saldo kecil dan tertentu sebagaimana diatur oleh
Peraturan OJK maupun Bank Indonesia.
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui
Adjudikasi di LAPSPI harus memenuhi semua
kriteria sebagai berikut:
a)

merupakan sengketa di bidang perbankan
dan/atau
berkaitan
dengan
bidang
perbankan,

b)

sengketa mengenai hak yang menurut
hukum
dan
peraturan
perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak
yang bersengketa,

c)

sengketa
yang
menurut
perundang-undangan
dapat
perdamaian,

d)

sengketa yang telah menempuh upaya
Mediasi tetapi para pihak tidak berhasil
mencapai perdamaian,

e)

antara pemohon dan termohon
dengan Perjanjian Adjudikasi,

f)

Pihak pemohon adalah nasabah dengan nilai
sengketa maksimal Rp 500 juta, sedangkan
pihak yang dapat menjadi termohon adalah
bank.14

peraturan
diadakan

terikat

LAPSPI termasuk Adjudikator, Pengurus,
Sekretaris, dan personil Sekretariat dilarang
untuk memberikan dan/atau menawarkan
bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik
secara profesional maupun personal kepada para
pihak, termasuk nasihat dan/atau opini hukum
yang menyangkut posisi hukum para pihak.
Sifat Adjudikasi di LAPSPI meliputi:
a)

Penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi
LAPSPI dilaksanakan oleh para pihak
berdasarkan iktikad baik dan bermartabat
dengan
mengesampingkan
mekanisme
penyelesaian sengketa yang lainnya,

b)

Keikutsertaan para pihak dalam proses
Adjudikasi berdasarkan keinginan
para
pihak sendiri tanpa adanya paksaan
dan harus diikuti dengan santun, saling
menghormati dan tertib,

c)

Termohon (bank) harus menerima apapun
putusan Adjudikasi, sedangkan pemohon
(nasabah) diberikan opsi untuk menerima
atau menolak putusan Adjudikasi,

d)

Putusan Adjudikasi bersifat final dan
mengikat para pihak setelah pemohon

menerima dan menandatangani putusan
Adjudikasi tersebut,
e)

Putusan Adjudikasi yang telah diterima
pemohon harus dilaksanakan dengan
iktikad baik oleh para pihak dan tidak dapat
diajukan perlawanan atau bantahan.15

B.3. Perlindungan Nasabah IJK dalam Proses
Adjudikasi
Aspek perlindungan konsumen/nasabah
menjadi isu penting dalam proses penyelesaian
sengketa alternatif termasuk dalam proses
Adjudikasi. Posisi nasabah, khususnya nasabah
kecil, yang relatif lemah dibandingkan posisi
pelaku usaha (lembaga jasa keuangan) menjadi
dasar pertimbangan OJK menerapkan APS
dengan cara Adjudikasi.
Sebagai
lembaga
negara
independen,
OJK memiliki kewenangan lebih besar dalam
melindungi kepentingan konsumen. Pasal 4
UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
menyebutkan OJK dibentuk dengan tujuan agar
keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam
sektor jasa keuangan terselenggara secara
teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta
mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat.
Perlindungan konsumen di sektor industri
jasa
keuangan
bertujuan
menciptakan
sistem perlindungan konsumen yang andal,
meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan
menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa
keuangan tentang pentingnya perlindungan
konsumen
agar
mampu
meningkatkan
kepercayaan publik pada sektor jasa keuangan.
Hasil nyata yang diharapkan antara lain
pelaku usaha memperhatikan aspek kewajaran
dalam menetapkan biaya, harga produk dan
layanan (fee-based pricing) minimum yang tidak
merugikan konsumen, serta kesesuaian produk
dan/atau layanan yang ditawarkan dengan
kebutuhan dan kemampuan konsumen.
Perilaku pasar atau market conduct harus
diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor usaha jasa keuangan dengan
pemenuhan hak dan kewajiban konsumen
guna meningkatkan kepercayaan konsumen.
Perilaku Pasar (market conduct) adalah perilaku
pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain,

14 Pasal 2 Ayat (2) Peraturan LAPSPI nomor 08/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi
15 Pasal 3 Peraturan LAPSPI nomor 08/LAPSPI-PER/2015
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menyusun dan menyampaikan informasi,
menawarkan, membuat perjanjian, atas produk
dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa
dan penanganan pengaduan.
Upaya
perlindungan
konsumen
dan
masyarakat
diarahkan
untuk
mencapai
dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan
kepercayaan investor dan konsumen dalam setiap
aktivitas kegiatan usaha di sektor jasa keuangan
(market
confidence).
Kedua,
memberikan
peluang dan kesempatan bagi pelaku usaha
jasa keuangan agar dapat berkembang secara
adil, efisien dan transparan, serta di sisi lain
konsumen memiliki pemahaman hak dan
kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku
usaha jasa keuangan mengenai karakteristik,
layanan, dan produk (level playing field). Dalam
jangka panjang, industri jasa keuangan juga
akan mendapat manfaat positif untuk memacu
peningkatan efisiensi sebagai respon dari
tuntutan pelayanan jasa keuangan yang lebih
prima.16
Pengawasan
terhadap
perlindungan
konsumen merupakan nilai tambah dari
pengawasan terintegrasi yang menjadi fokus
tugas OJK. Selama ini OJK melakukan
pemantauan interaksi antara pelaku usaha jasa
keuangan dengan konsumen keuangan dan
masyarakat. OJK melaksanakan pengawasan
perlindungan konsumen melalui beberapa cara
antara lain dengan melakukan teknik menyamar
sebagai konsumen yang sedang membeli produk
jasa keuangan (mystery shopping) atau dengan
cara menggali kesaksian konsumen (customer
testimony).17
Dengan pengawasan melalui mystery
shopping dan kesaksian konsumen, OJK dapat
mengetahui apakah pelaku usaha benarbenar menjelaskan manfaat, biaya, risiko dan
penyelesaian sengketa apabila konsumen
berminat membeli produk jasa keuangan. OJK
juga bisa menemukan praktik pelanggaran
moral (moral hazard) seperti tenaga pemasaran
yang memperjualbelikan data pribadi konsumen
ke pihak lain.
Perlindungan
konsumen
tidak
hanya
diarahkan untuk melindungi kepentingan
konsumen, namun juga diarahkan untuk
melindungi kepentingan pelaku usaha yang
jujur. OJK juga berkepentingan mendorong

kreatifitas dan inovasi pelaku usaha agar
industri jasa keuangan di Indonesia semakin
maju dan berkembang. Di sisi lain, OJK tidak
akan melindungi pelaku usaha dan konsumen
yang tidak jujur.
Penanganan pengaduan konsumen yang baik
dapat meningkatkan kepercayaan konsumen
(confidence). Kepercayaan konsumen dapat
meningkatkan kesetiaan konsumen (loyalty).
Kesetiaan konsumen dapat meningkatkan
potensi pendapatan perusahaan (profitability).
Dengan kata lain, pelaku usaha yang tidak
serius menangani pengaduan konsumen, pada
akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.
Kepentingan
konsumen
(nasabah)
menjadi salah satu prioritas utama dalam
upaya perlindungan hukum yang dilakukan
oleh OJK. Hal ini tercermin antara lain dari
adanya satu anggota Dewan Komisioner
OJK yang khusus membidangi edukasi dan
perlindungan konsumen. Konsumen (nasabah)
yang bersengketa dengan pelaku usaha dapat
mengadukan masalahnya kepada OJK. OJK
menindaklanjuti
aduan
nasabah
dengan
meminta pelaku usaha melakukan Negosiasi
dengan nasabah yang bersangkutan.
Apabila penyelesaian secara internal dengan
cara Negosiasi tidak berhasil, maka nasabah
dapat menggunakan jasa Lembaga APS yang telah
mendapat izin OJK. Lembaga APS menawarkan
cara penyelesaian sengketa alternatif melalui
model : Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi
dan Arbitrase. Model Adjudikasi dan Arbitrase
baru bisa ditempuh jika nasabah telah
menempuh cara Mediasi namun tidak berhasil
mencapai perdamaian.
Adjudikasi
disediakan
terutama
bagi
nasabah yang tergolong kecil yaitu nasabah
yang memiliki nilai sengketa maksimal Rp 500
juta. Nasabah yang memiliki nilai sengketa di
atas Rp 500 juta tidak boleh menggunakan cara
Adjudikasi, sehingga disarankan memilih cara
Arbitrase. Dalam Arbitrase kedudukan pemohon
(nasabah) dan termohon (pelaku usaha) samasama seimbang, sehingga dalam Arbitrase
tidak ada opsi bagi pemohon untuk setuju
atau menolak putusan Arbitrase. Pemohon dan
termohon dalam Arbitrase sama-sama wajib
menerima apapun putusan Arbitrase yang
bersifat final dan mengikat.

16 Penjelasan Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
17 Dikutip dan diedit dari berita “OJK Siap Perkuat Pengawasan Perilaku Bisnis Sektor Keuangan”, 23 Desember 2015, www.ojk.go.id.
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Berbeda dengan Arbitrase, dalam Adjudikasi
diberikan hak opsi (pilihan) bagi pemohon untuk
setuju atau menolak hasil putusan Adjudikasi.
Jika pemohon setuju maka putusan Adjudikasi
dapat diberlakukan. Sebaliknya jika pemohon
keberatan dengan putusan tersebut, maka
putusan Adjudikasi tidak dapat diberlakukan.
Hasil putusan Adjudikasi yang sudah disetujui
oleh pemohon bersifat final dan mengikat.
Pemberian opsi bagi pemohon dalam proses
Adjudikasi merupakan upaya perlindungan
hukum yang diberikan oleh Negara cq OJK bagi
konsumen yang tergolong nasabah kecil yaitu
nasabah yang memiliki nilai sengketa maksimal
Rp 500 juta. Nasabah jenis ini memiliki posisi
yang relatif lemah dibandingkan pelaku usaha,
sehingga layak mendapat fasilitas perlindungan
dari Negara cq OJK. Namun demikian,
upaya perlindungan hukum tersebut bukan
dimaksudkan untuk merugikan pelaku usaha,
melainkan hanya untuk menjamin kedudukan
yang setara bagi para pihak yang bersengketa.
Perlindungan konsumen adalah salah
satu isu mendasar yang menjadi nilai tambah
OJK. OJK bertugas mencegah kerugian, serta
melayani, menerima pengaduan dan memberi
perlindungan/ pembelaan hukum kepada
konsumen. Pembelaannya pun luas, mulai
dari sosialisasi hingga penghentian operasi
lembaga keuangan yang dinilai membahayakan
masyarakat. OJK juga bisa menerima pengaduan
masyarakat. Dalam undang- undang perbankan
saat ini tidak ada yang mengatur fungsi mediasi.
UU OJK secara eksplisit menyebut,
lembaga ini dapat menjadi tempat penyelesaian
perselisihan antara nasabah dan lembaga
keuangan. Selama ini, lembaga arbitrase bidang
keuangan di Indonesia hanya bersifat parsial
seperti di industri asuransi. OJK juga dapat
menggugat lembaga keuangan atas nama
nasabah untuk membela nasabah karena OJK
juga memiliki kekuasaan menyidik seperti yang
pernah dimiliki Bapepam-LK di pasar modal.
Hasil penyidikan akan diserahkan kepada
Kejaksaan dan harus diputus Kejaksaan (bisa
dilanjutkan ke pengadilan atau dikembalikan ke
OJK) maksimal 90 hari sehingga ada kejelasan
dalam penanganan hukum.18
Perlindungan konsumen di sektor industri
jasa keuangan (pasar modal dan pasar uang)

merupakan hal yang sangat penting karena
sektor ini banyak melibatkan dana milik publik.
Pentingnya upaya perlindungan konsumen
secara umum telah lama diamanatkan dalam
UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan bagi usaha kecil juga telah
diamanatkan dalam UU 20/2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.
Perlindungan konsumen di industri jasa
keuangan telah diatur secara khusus dalam:
a)

UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)

b)

Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen
Sektor
Jasa Keuangan.

c)

Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2014
tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

d)

Surat Edaran OJK nomor 2/SEOJK.07/2014
tentang
Pelayanan
dan
Penyelesaian
Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha
Jasa Keuangan.
C. Penutup

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian
ini meliputi:
1. Penyelesaian sengketa bisnis di sektor
industri jasa keuangan dapat diselesaikan
melalui jalur litigasi (peradilan) maupun
non-litigasi (di luar peradilan). Penyelesaian
sengketa di luar peradilan dapat ditempuh
melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat,
Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase.
Penyelesaian sengketa melalui APS banyak
dipilih pelaku bisnis karena dianggap lebih
efisien dan efektif dibandingkan peradilan.
2. Penyelesaian sengketa melalui APS di
sektor industri jasa keuangan dapat ditempuh
dengan cara Adjudikasi jika sebelumnya sudah
dilakukan Mediasi namun tidak berhasil.
Adjudikasi hanya dikhususkan bagi pemohon
yang berasal dari nasabah kecil dengan nilai
sengketa maksimal Rp 500 juta. Pemohon
diberikan hak opsi untuk menerima atau menolak
hasil putusan Adjudikasi. Jika pemohon setuju,
maka putusan Adjudikasi dapat diberlakukan
dan bersifat final dan mengikat. Pihak termohon
(pelaku usaha/lembaga jasa keuangan) tidak

18 “Agar Tidak Saling Lempar Tanggung Jawab”, Harian Kompas, 10 Januari 2012, hal. 33.
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diberikan hak opsi, sehingga harus menerima
apapun hasil putusan Adjudikasi.
3. Perlindungan hukum bagi nasabah
kecil di sektor industri jasa keuangan semakin
meningkat sejak pendirian lembaga Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Adjudikasi adalah
salah satu bentuk perlindungan hukum yang
diberikan OJK bagi nasabah kecil yang sedang
terlibat sengketa dengan lembaga jasa keuangan.
Perlindungan hukum ditujukan agar nasabah
kecil memiliki kedudukan yang setara dengan
lembaga jasa keuangan. Nasabah besar tidak
boleh memanfaatkan Adjudikasi dan diarahkan
memakai cara Arbitrase, sebab nasabah besar
dianggap telah memiliki kemampuan untuk
menghadapi pihak termohon secara mandiri.
Saran-saran yang dihasilkan dari penelitian
ini meliputi:
1.

2.

3.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat
merevisi UU 30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan
memasukkan Adjudikasi sebagai salah satu
bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa
(APS).
Pemerintah diharapkan dapat mendorong
penggunaan Adjudikasi di semua sektor
perekonomian, tidak hanya di sektor
industri jasa keuangan. Adjudikasi dapat
dijadikan salah satu cara untuk melindungi
kepentingan masyarakat dan pelaku usaha
kecil yang sedang terlibat sengketa bisnis
dengan pelaku usaha besar.
Lembaga APS di luar sektor industri jasa
keuangan (BANI, Basyarnas, BPSK, dll)
diharapkan dapat segera menerapkan
Adjudikasi sebagai salah satu bentuk APS
agar kepentingan masyarakat dan pelaku
usaha kecil dapat lebih terlindungi.

4. Lembaga APS di sektor industri jasa keuangan
selain BAPMI dan LAPSPI diharapkan juga
dapat segera ikut menerapkan Adjudikasi
dengan menerbitkan regulasi tentang
prosedur Adjudikasi di masing-masing
lembaga yang bersangkutan.
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Jalan Raya Senggarang Km. 14, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
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Abstrak
Dalam dunia kerja, pekerja perempuan mendapat keistimewaan dalam pelaksanaan cuti yang terkait
dengan kodratnya sebagai seorang perempuan. Keistimewaan tersebut meliputi cuti haid, cuti hamil
dan melahirkan, cuti keguguran dan hak menyusui atau memerah Air Susu Ibu (ASI). Terkait hak
cuti dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, bagi pekerja perempuan di perusahaan swasta
telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013
tentang Ketenagakerjaan, dimana perusahaan harus memenuhi hak cuti pekerja perempuan sesuai
jangka waktu tersebut. Selanjutnya, untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
pegawai ASN wanita juga telah diatur dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam prakteknya, pemberian jangka waktu cuti melahirkan
tersebut belum mengakomodir Dokter dan Bidan PTT di lingkungan Kementerian Kesehatan atau
yang dengan adanya UU ASN dikenal dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK), sehingga kebijakan ini sangat tidak sesuai dengan pengagungan atas HAM dan legalitas yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam tulisan ini akan
dibahas mengenai bagaimana penerapan terhadap pemberian jangka waktu cuti melahirkan untuk
tenaga kesehatan, khususnya Dokter dan Bidan sebagai PTT dilingkungan Kementerian Kesehatan.
Kata kunci: hak cuti, pekerja perempuan, Dokter dan Bidan PTT.
Abstract
In work, female employees get the special treatment in getting leaves due to their nature as women
such as menstrual, pregnant and giving birth, miscarriage and breastfeeding or breast pumping leaves.
Regarding rights of 3 (three) months leave for private female employees are clearly regulated in Article
82 section (1) of Law Number 13 of 2013 on Employment where the company must give the rights.
Furthermore, the same rights for female Civil Servant have also regulated in Article 19 section (3) of
Government Regulation Number 24 of 1976 on Civil Servant Leaves. Practically, the maternity leaves
have not been applied for Doctors and PTT Midwives as well as Government Officers in Contract in
Ministry of Health. It is against the Human Rights and legality in accordance with the prevailing laws
and regulations. This writing discusses on how duration of leaves are given, especially for Doctors and
PTT Midwives in Ministry of Health.
Keywords: rights of leaves, female employees, Doctors and PTT Midwives.
A.

Pendahuluan

Cuti merupakan hak yang dimiliki oleh
setiap tenaga kerja, baik laki-laki maupun
perempuan disamping kewajiban yang harus
dilaksanakan dalam pekerjaannya. Dalam
dunia kerja, perempuan dan laki-laki memiliki
kesempatan yang sama, khususnya dalam
mengambil atau melaksanakan cuti. Namun

pada kondisi tertentu, pekerja perempuan
mendapat keistimewaan dalam pelaksanaan cuti
yang terkait dengan kodratnya sebagai seorang
perempuan. Keistimewaan tersebut meliputi cuti
haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti keguguran
dan hak menyusui atau memerah Air Susu Ibu
(ASI). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa
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waktu secara resmi untuk beristirahat dan
sebagainya. Sedangkan pengertian dari cuti
melahirkan adalah cuti selama 3 (tiga) bulan
yang diberikan kepada pegawai atau karyawati
untuk melahirkan, yang dapat diambil 1 (satu)
bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah
melahirkan. Sejak lahirnya gerakan feminis,
hal-hal yang menyangkut hak dan perlindungan
terhadap perempuan baik dari segi sosial, politik,
ekonomi dan budaya semakin ditingkatkan baik
di ranah nasional maupun internasional. Hal
ini berangkat dari kenyataan bahwa selama ini
masih banyak hak perempuan yang terabaikan
menyangkut pemberian jangka waktu cuti
melahirkan bagi perempuan yang bekerja,
khususnya di perusahaan swasta.
Secara konstitutional, negara menjamin dan
melindungi hak setiap pekerja, baik dari segi
imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang juga kemudian
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Hak asasi manusia merupakan
hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang
secara kodrati yang dibawa sejak lahir tanpa
pengecualian dan keistimewaan bagi golongan,
kelompok maupun tingkat sosial manusia
tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak atas
kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat
dan merdeka dari segala bentuk penindasan
yang wajib dijunjung tinggi tidak saja oleh
individu, akan tetapi harus mendapat jaminan
sepenuhnya oleh Negara tanpa terkecuali, Pada
prinsipnya, hak asasi manusia tetap melekat
baik kepada perempuan maupun laki-laki.
Perempuan sebagai suatu kelompok dalam
masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan
kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan
atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi,
khususnya bagi karyawan perempuan yang
bekerja baik perusahaan swasta maupun dalam
lingkup pemerintahan.1
Pada umumnya, setiap pekerja perempuan
yang akan melahirkan diberikan masa cuti
selama 3 (tiga) bulan, yang dihitung
sejak
1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah
melahirkan bagi karyawan swasta dan untuk
Pegawai Negeri Sipil diberikan waktu 1 (satu)

1
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bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan
setelah melahirkan. Jangka waktu tersebut
diberikan atas dasar pertimbangan bahwa
menjelang persalinannya seorang ibu perlu
mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani,
kemudian pasca melahirkan butuh waktu
maksimal dalam merawat sang bayi, terlebih
dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif.
Terkait hak cuti dengan jangka waktu 3 (tiga)
bulan tersebut, bagi pekerja perempuan di
perusahaan swasta telah diatur secara jelas dan
tegas dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan,
dimana perusahaan harus memenuhi hak
cuti pekerja perempuan sesuai jangka waktu
tersebut. Selanjutnya, untuk pegawai Aparatur
Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai
ASN wanita juga telah diatur dalam pasal 19
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Dalam prakteknya, pemberian jangka waktu
cuti melahirkan tersebut belum mengakomodir
Dokter dan Bidan PTT di lingkungan Kementerian
Kesehatan atau yang dengan adanya UU ASN
dikenal
dengan istilah Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesenjangan
jangka waktu cuti melahirkan dialami oleh
Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di
Lingkungan Kementerian Kesehatan yang diatur
melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan
dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai
Pegawai Tidak Tetap yang mencabut Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/
III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan Dokter
Spesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai
Pegawai Tidak Tetap yang dianggap sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat. Hak atas cuti melahirkan yang
diberikan kepada Dokter dan Bidan PTT di
lingkungan Kementerian Kesehatan hanya
selama 40 (empat puluh) hari kalender saja,
dimana pengaturannya terdapat dalam Pasal
13 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf
e Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun
2013.
Menurut hemat penulis, kebijakan ini
sangat tidak sesuai dengan pengagungan atas
HAM dan legalitas yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ada. Sebelum mengkaji lebih jauh, jika dilihat

Savitri, Niken. HAM Perempuan, Titik Teori Hukum Femiinis terhadap KUHAP, 2008. Refika Aditama:Bandung, hal, 1.
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dari aspek hukum, antara pihak swasta dan
pemerintah telah menetapkan jangka waktu yang
sama, yakni 3 (tiga) bulan untuk menjalani cuti
melahirkan (bersalin) bagi pekerja perempuan
walaupun memang pembagian waktunya tidak
proporsional. Hal inilah yang menjadikan dasar
bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh bagaimana
penerapan terhadap pemberian jangka waktu
cuti melahirkan untuk tenaga kesehatan,
khususnya Dokter dan Bidan sebagai PTT
dilingkungan Kementerian Kesehatan? Apakah
sudah tepat selama 40 (empat puluh hari) atau
justru harus mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni
3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan untuk
Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta serta
sejauh mana diskriminasi yang dialami Dokter
dan Bidan PTT terhadap jangka waktu cuti
melahirkan tersebut dengan pekerja perempuan
di sektor lainnya, yang kemudian akan dibahas
dalam bab berikutnya.
B. Pembahasan
B.1. Kedudukan Dokter dan Bidan PTT
Dokter dan Bidan PTT merupakan salah
satu unsur terpenting
dan ujung tombak
pemerintah dalam memperjuangkan penurunan
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian
Bayi (AKB) serta mewujudkan Indonesia sehat
sebagaimana menjadi core vision Kementerian
Kesehatan, mengingat tingginya angka kematian
ibu dan bayi di dunia dan di Indonesia pada
khususnya. Menurut data yang penulis peroleh,
sampai dengan tahun ini terdapat kurang
lebih 43.000 orang Dokter dan Bidan PTT yang
mengabdi di 34 Provinsi terentang di 17.500 pulau
dan tersebar hampir diseluruh pelosok Indonesia
hingga daerah terpencil. Berdasarkan ketentuan
Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 7 Tahun 2013, Dokter didefinisikan sebagai
PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri,
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
pada fasilitas pelayanan kesehatan selama masa
penugasan. Sedangkan definisi Bidan sebagai
PTT adalah Bidan yang bukan pegawai negeri,
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam
rangka pelaksanaan program pemerintah. Mulai
dari mekanisme pengangkatan, penempatan,
sampai dengan hak dan kewajiban termasuk

2
3

hak untuk melaksanakan cuti melahirkan bagi
para Dokter perempuan dan Bidan PTT di
lingkungan Kementerian Kesehatan diatur dalam
Permenkes 7 Tahun 2013 tersebut. Namun
Sejak adanya Undang Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)
semakin memperjelas status dan kedudukan
pegawai tidak tetap. Hal ini dapat dilihat dari
rumusan definisi Pegawai ASN sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ASN
yang menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.2
Yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.3 Jika dilihat dari rumusan
definisi tersebut serta cara pengangkatannya,
Dokter dan Bidan PTT dapat dikategorikan
sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja, yang mana berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013, Dokter
dan Bidan PTT diangkat dengan jangka waktu
tertentu melalui kontrak dan dapat diperpanjang
kembali.
Payung hukum ini tentu saja semakin
melindungi hak dan kewajiban para Dokter
dan Bidan PTT dalam melaksanakan tugasnya
seperti halnya pegawai Negeri Sipil. Jika dilihat
dari ketentuan yang ada. Dalam ketentuan Pasal
11 UU ASN disebutkan bahwa Pegawai ASN
bertugas:

a.

melaksanakan kebijakan publik yang dibuat
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b.

memberikan
pelayanan
publik
profesional dan berkualitas; dan

c.

mempererat persatuan dan kesatuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

yang

Rumusan
diatas
sama
sekali
tidak
membedakan tugas yang harus diemban oleh

Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Lihat ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
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Pegawai ASN (Pegawai Negeri Sipil dan PPPK).
Sebab tanggungjawab yang diberikan kepada
mereka juga tidaklah jauh berbeda dengan
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan
dalam memberikan pelayanan kesehatan dan
mengabdi kepada masyarakat. Jika ditelusuri
lebih jauh, justru Dokter dan Bidan PTT
bertugas dan ditempatkan di daerah yang jauh
dari akses, misalnya sampai ke daerah terpencil.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permenkes 7 Tahun
2013 menyebutkan bahwa: “pengangkatan dan
penempatan Dokter sebagai PTT dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan
pada:
a.

fasilitas pelayanan kesehatan dengan
kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil
pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan,
kepulauan
dan
daerah
bermasalah
kesehatan;

b.

fasilitas pelayanan kesehatan dengan
kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil
di provinsi dan kabupaten/kota yang berada
dalam situasi konflik atau berpotensi rawan
konflik;

c.

rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade
siaga bencana dengan kriteria biasa; atau

d.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian
Kesehatan pada wilayah kerja dengan
kriteria terpencil dan sangat terpencil,

Sementara untuk Bidan sebagai PTT,
penempatan dan pengangkatannya hanya
dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai
Bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil
atau sangat terpencil.4 Disamping tugas, lebih
lanjut bagaimana pengaturan terhadap hak
yang dimiliki oleh Pegawai ASN terutama PPPK?
Menurut Pasal 21 UU ASN, disebutkan PNS
berhak memperoleh:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi.
Sementara hak PPPK diatur dalam Pasal 22
UU ASN, yang menyatakan bahwa PPPK berhak
memperoleh:
a. gaji dan tunjangan;

c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.
Disebutkan dalam Pasal 24 UU ASN, bahwa
untuk ketentuan lebih lanjut mengenai Hak
Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Namun sayangnya sampai saat ini peraturan
pelaksanaan dari UU ASN tersebut belum ada.
Sehingga payung hukum untuk melaksanakan
cuti bagi PNS masih berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini
hanya mengatur tentang pelaksanaan cuti bagi
pegawai ASN berupa PNS saja, akan tetapi untuk
PPPK tidak diatur karena menunggu Peraturan
Pemerintah yang sedang digodok.
Akibat belum adanya kejelasan payung
hukum atas pelaksanaan cuti bagi PPPK
terutama dalam hal penetapan jangka waktu
cuti melahirkan, terutama bagi Dokter dan
Bidan
PTT
di
Lingkungan
Kementerian
Kesehatan, maka pengaturan terhadap cuti
Dokter dan Bidan PTT masih mengacu pada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun
2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dokter
dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap yang
mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
683/Menkes/SK/III/2011 tentang hal yang
sama. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf
e disebutkan bahwa Dokter sebagai PTT berhak
memperoleh cuti melahirkan selama 40 (empat
puluh hari) kalender sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, setelah bertugas minimal
1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut juga berlaku
bagi Bidan PTT sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e.
Dalam ketentuan peraturan perundangundangan, jenis dan hierarki perundangundangan terdiri atas:
a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b.

Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat;

c.

Undang-Undang/Peraturan
Pengganti Undang-Undang;

d.

Peraturan Pemerintah;

e.

Peraturan Presiden;

f.

Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.5

Pemerintah

b. cuti;

4 Lihat ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan
Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
5 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Sementara untuk kedudukan Peraturan
Menteri diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat
(1), yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundangundangan
selain
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyarawatan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah
Konstitusi,
Badan
Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati Walikota, Kepala Desa
atau yang setingkat. Peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.6
Dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan
bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
7 Tahun 2013 mempunyai kekuatan hukum
mengikat, namun jika dilihat dari hierarkinya
dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri
seharusnya berada dibawah Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah. Artinya kebijakan yang
ditetapkan melalui Permenkes 7 Tahun 2013
tersebut terkait jangka waktu cuti melahirkan
selama 40 (empat puluh) hari sebaiknya tidak
bertentangan dengan ketentuan jangka waktu
cuti melahirkan sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.7
Jika dibandingkan dengan jangka waktu cuti
melahirkan antara Pegawai Negeri Sipil dan PPPK
dalam hal ini Dokter dan Bidan PTT sangatlah
jauh perbedaannya dengan perbandingan
hampir 3 (tiga) kali lipat. Apakah esensi
melahirkan bagi seorang PNS berbeda dengan
yang dialami oleh Dokter dan Bidan PTT? Tentu
saja tidak, melahirkan merupakan keadaan

yang sama dialami oleh setiap perempuan,
sehingga menurut penulis hak atas jangka
waktu cuti melahirkan pun sudah sepantasnya
dipersamakan, yaitu 3 (tiga) bulan. Mengapa
dalam hal tugas dan tanggungjawab antara PNS
dan PPPK tidak dibedakan namun dalam hal
jangka waktu cuti melahirkan perbedaannya
begitu signifikan?. Kebijakan ini terkesan
kurang adil, apakah karena status mereka hanya
pegawai dengan kontrak kerja maka Dokter dan
Bidan Pegawai Tidak Tetap lantas jangka tidak
berhak dipersamakan dengan jangka waktu cuti
melahirkan bagi PNS. Bayangkan bagaimana
medan kerja para Dokter dan Bidan PTT yang
harus dihadapi pasca melahirkan hanya dengan
masa cuti 40 (empat puluh) hari kalender kerja?
Jika dilihat dari kriteria desa terpencil dan
sangat terpencil tentu sudah tergambar dalam
benak kita bagaimana situasi dan lokasi medan
kerja para tenaga kesehatan tersebut. Pada
umumnya daerah tersebut berada jauh dari akses
publik dan sarana/prasarana yang memadai.
Pernahkah terfikir dengan masa cuti 40 (empat
puluh hari) pasca melahirkan para Dokter dan
Bidan PTT tersebut harus kembali mengabdi
memberikan pelayanan kepada masyarakat
di daerah sementara kondisi mereka belum
maksimal dan tidak jarang harus meninggalkan
bayi mereka yang belum tentu dapat dibawa
serta melaksanakan tugas di fasilitas kesehatan
penempatan mereka.
Terhadap kebijakan Permenkes tersebut,
sesungguhnya para Dokter dan Bidan PTT
sudah
mengeluhkan
diskriminasi
atas
pemberian jangka waktu 40 hari. Kebijakan
tersebut dianggap tidak sejalan dengan program
pemerintah dalam mewujudkan kesehatan dan
melaksanakan program asi esklusif selama 6
(enam) bulan.8 Sejauh ini Bidan PTT melalui
Forum Ikatan Bidan telah berupaya meminta
dan
menyampaikan
kepada
pemerintah
melalui aksi unjuk rasa agar meninjau kembali
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun
2013 tersebut, khususnya mengenai jangka
waktu cuti melahirkan. Mereka menganggap
bahwa cuti tersebut merupakan cuti terburuk

6 Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7 Terdapat pendapat lain terhadap kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki praturan perundang-undangan dalam buku Panduan
Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah edisi Revisi Dilengkapi Kurikulum dan Silabi Pelatihan Singkat Perancangan
Peraturan Daerah pada halaman 10 disebutkan bahwa Peraturan Menteri, walaupun secara tidak tegas dicantumkan dalam hierarki
Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaanya diakui ssebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentnag Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah NKRI, maka dalam hierarki Peraturan Menteri berada
diatas Peraturan Daerah.
8 http://m.beritasatu.com diakses pada tanggal 20 september 2016.
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yang pernah ada di dunia. Sesungguhnya masih
banyak lagi kebijakan dalam peraturan tersebut
yang tidak berpihak pada Bidan PTT. Seperti
masa kerja (kontrak kerja) dan pengangkatan
Bidan PTT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
yang tidak jelas.9 Namun sayangnya, apa
yang mereka perjuangkan belum sama sekali
mendapat apresiasi dari pemerintah. Tidak jelas
apa yang menjadi dasar pemerintah melalui
Permenkes tersebut menetapkan jangka waktu
40 (empat puluh) hari. Sekalipun sudah banyak
keluhan dari berbagai daerah, belum ada tindak
lanjut yang nyata.
B.2.Perbandingan
Jangka
Waktu
Cuti
Melahirkan Dengan Karyawan Perusahaan
Swasta.
Jika dibandingkan dengan perusahaan
swasta, jangka waktu pelaksanaan cuti
melahirkan yang diberikan kepada karyawan
juga lebih manusiawi, Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
memberikan jangka waktu yang sama dengan
hak PNS yaitu selama 3 (tiga) bulan, Selain hak
cuti melahirkan, perusahaan juga mengatur
beberapa hak pekerja perempuan terkait dengan
pra kehamilan dan pasca melahirkan, yang
meliputi:
1.

Cuti Haid
Dalam ketentuan Pasal 81 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pekerja
wanita yang sedang menstruasi diizinkan
tidak bekerja pada hari pertama dan
kedua dan wajib memberitahukan kepada
manajemen perusahaan.

2.

Cuti Hamil dan Melahirkan
Tercantum dalam ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang
menyatakan bahwa pekerja wanita memiliki
hak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan
sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan
setelah melahirkan. Pekerja wanita sebaiknya
memberitahu pihak manajemen perusahaan
baik secara lisan maupun secara tertulis
maksimal 1.5 bulan sebelum perkiraan
kelahiran. Setelah melahirkan, keluarga
pekerja wanita juga wajib memberitahukan
kelahiran anaknya dalam tempo tujuh hari
setelah kelahiran. Pekerja wanita juga wajib
memberikan bukti kelahiran dari rumah

sakit atau akta kelahiran dalam tempo (6)
enam bulan setelah melahirkan.
3.

Cuti Keguguran
Pekerja wanita yang mengalami keguguran
kandungan memiliki hak cuti keguguran
selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat
keterangan dokter kandungan atau bidan.
Dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2013, disebutkan bahwa
pekerja wanita yang mengalami keguguran
kandungan berhak memperoleh istirahat
1,5 bulan atau sesuai dengan keterangan
dokter kandungan yang menangani kasus
keguguran tersebut.

4.

Hak Menyusui atau Memerah ASI.
Setelah melahirkan, seorang pekerja wanita
harus menyusui anaknya. Hal ini diatur
dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2013 yang menyatakan
bahwa pekerja wanita yang masih menyusui
anaknya harus diberi kesempatan, minimal
diberi waktu untuk memerah ASI pada
waktu jam kerja. Dalam hal ini seharusnya
setiap perusahaan menyediakan ruangan
untuk memerah ASI. Selanjutnya, dalam
konvensi International Labour Organization
(ILO) Nomor 80 Tahun 2000 juga diatur lebih
detail bahwa pekerja wanita yang menyusui
memiliki hak untuk satu atau lebih jedah
diantara waktu atau pengurangan jam kerja
setiap harinya untuk menyusui bayinya
atau memerah ASI sesuai rekomendasi dari
World Health Organization (WHO).10

Walaupun memang pada prakteknya,
masih banyak juga perusahaan yang tidak
menaati peraturan-peraturan tersebut dalam
menghormati
dan
mewujudkan
hak-hak
pekerja perempuan sebagaimana tercantum
diatas. Disatu sisi memang, ini disebabkan
karena rendahnya pengetahuan tenaga kerja
perempuan terhadap ketentuan jangka waktu
cuti melahirkan yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, dan kurangnya
kesadaran perusahaan akan pentingnya cuti
melahirkan bagi tenaga kerja. Yang paling utama
adalah lemahnya penerapan sanksi terhadap para
perusahaan yang melanggar amanat UndangUndang Ketenagakerjaan tersebut. Sehingga
hak yang tadinya diperoleh para karyawati,
terabaikan begitu saja oleh perusahaan.

9 www.liputan6.com diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 11.00 wib.
10 Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
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B.3. Jangka Waktu Cuti Dokter dan Bidan PTT
dikaitkan dengan Program Asi Eksklusif.
Sebagai informasi, untuk perwujudan rasa
kemanusiaan atas ibu yang akan menjalani masa
cuti melahirkan dan salah satu upaya melahirkan
generasi Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas
melalui pemberian ASI ekslusif, pemerintah
Nangroe Aceh Darussalam telah menetapkan
kebijakan yang sangat mengapresiasi hak
perempuan. Kebijakan tersebut ditetapkan
melalui Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun
2011 tentnag Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
Ekslusif. Dalam ketentuan tersebut, baik PNS
maupun tenaga honorer diberi hak yang sama
dalam menjalani cuti melahirkan, yaitu 20 (dua
puluh) hari sebelum melahirkan dan 6 (enam
bulan) pasca melahirkan.11 Peraturan gubernur
tersebut
merupakan
bentuk
pengakuan
terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena kaum
perempuan harus mendapatkan perlakuan
istimewa selama pemberian ASI ekslusif kepada
bayi nya. Kebijakan ini tidak hanya berlaku
bagi kalangan pegawai ASN di Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam saja, akan tetapi perusahaanperusahaan yang ada di NAD juga mengikuti
dan menerapkan peraturan tersebut. Betapa
senjangnya kebijakan ini bila dibandingkan
dengan apa yang dialami oleh Dokter dan Bidan
PTT di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Lamanya durasi jangka waktu cuti melahirkan
sebenarnya juga berkaitan erat dengan program
pemerintah akan pentingnya ASI ekslusif. Dalam
ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan
bahwa:
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu
ibu ekslusif sejak dilahirkan selama 6 (enam)
bulan, kecuali atas indikasi medis.
(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak
keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan masyarakat harus mendukung ibu bayi
secara penuh dengan penyediaan waktu dan
fasilitas khusus.
(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat
kerja dan tempat sarana umum.
Selain itu, dalam Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif disebutkan
bahwa “Setiap ibu yang melahirkan harus
memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang

dilahirkannya”. Selajutnya dalam Pasal 7
disebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:
a. Indikasi medis;
b. Ibu tidak ada; atau
c. Ibu terpisah dari bayi.
Terhadap pengecualian pemberian ASI
ekslusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf c tersebut kemungkinan besar bisa
saja terjadi pada Dokter dan Bidan PTT yang
mengabdi di daerah terpencil mengingat masa
cuti melahirkan yang mereka peroleh sangat
singkat, belum tentu semua tenaga kesehatan
tersebut serta merta tinggal di tempat kerja
mereka selama menjalani masa nifas. Mau tidak
mau mereka akan meninggalkan sang bayi demi
menaati peraturan yang ada karena khawatir
jika melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi
atau bahkan pemutusan kontrak kerja. Miris
sekali rasanya melihat apa yang dialami tenaga
kesehatan ini, ketika mereka harus berjuang
untuk melayani masyarakat dalam bidang
kesehatan, sementara hak mereka sendiri tidak
diperhatikan sebagaimana mestinya.
B.4. Pandangan HAM terhadap jangka waktu
Cuti Melahirkan bagi Dokter dan Bidan
PTT
Sejak beberapa tahun terakhir, dunia
internasional menaruh perhatian penuh dalam
melindungi perempuan dan anak, bukan karena
mereka makhluk yang lemah melainkan sebagai
upaya perwujudan hak asasi manusia. UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang sejalan dengan Millenium
Development Goals (MDGs) menjabarkan 10
(sepuluh) kelompok hak-hak dasar dimana salah
satunya juga berhubungan dengan perempuan
dan anak,hak tersebut meliputi:
1.

Hak untuk hidup;

2.

Hak berkeluarga dan melajutkan keturunan;

3.

Hak untuk mengembangkan diri:

4.

Hak memperoleh keadilan:

5.

Hak atas kebebasan pribadi:

6.

Hak atas rasa aman:

7.

Hak atas kesejahteraan:

8.

Hak turut serta dalam pemerintahan;

9.

Hak wanita: dan

10. Hak anak.12
Disebutkan dalam Pasal 49 ayat 2 Undang-

11 http://m.liputan6.com/regional diakses pada tanggal 21 September 2016.
12 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal HAM, 10 (sepuluh) Kelompok Hak Dasar Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 terkait dengan Millenium Development Goals (MDGs).
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Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “Wanita
berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus
dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya
terhadap hal-hal yang dapat mengancam
keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan
dengan fungsi reproduksi wanita”. Jika dilihat dari
kebijakan yang diberlakukan terhadap PNS dan
pegawai swasta, jangka waktu cuti melahirkan
yang diberikan kepada kalangan Dokter dan
Bidan PTT tidak adil. Adil dapat diartikan “sama
berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak”.13
Walaupun memang secara status pekerjaan
mereka bukan merupakan pegawai tetap. Untuk
mengembalikan pemulihan kondisi fisik, fungsi
reproduksi dan perawatan sang bayi pasca
melahirkan juga seyogianya perlu mendapat
perlakuan sama (adil) bagi setiap wanita
karena menyangkut rasa kemanusiaan. Dalam
ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
materi muatan peraturan perundang-undangan
harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusian;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhineka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Dalam bagian penjelasan atas Pasal 6 huruf
b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
“asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap
Materi Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan pelindungan dan penghormatan
hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional. Sedangkan yang dimaksud
dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara”.14 Dikaitkan dengan
kebijakan penentuan jangka waktu 40 (empat
puluh) hari tersebut, penulis berpandangan
bahwa
hal
tersebut
belum
memenuhi
prinsip ham dan tidak mengakomodir asas

kemanusiaan dan asas keadilan sebagaimana
disebutkan dalam materi muatan peraturan
perundang-undangan dalam Undang-Undang
12 Tahun 2011. Mempersamakan jangka waktu
cuti melahirkan antara pegawai Tidak Tetap,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta bagi
penulis bukan lah hal yang merugikan negara.
Untuk itu, dengan berasumsi pada peraturan
perundang-undangan
dan
perspektif
hak
asasi manusia, besar harapan penulis kiranya
pemerintah dapat memperjuangkan keadilan
bagi tenaga kesehatan khususnya Dokter dan
Bidan PTT yang mengabdi untuk bangsa ini
terutama dalam hal memperoleh kesamaan hak
terhadap jangka waktu cuti melahirkan. Sudah
semestinya tidak hanya kesehatan masyarakat
saja yang harus diperjuangkan sedaya upaya
oleh tenaga medis. Namun mereka yang berperan
serta dalam mewujudkan visi misi bangsa juga
harus mendapat hak yang sama.
C. Penutup
Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis
menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan
kewajiban, setiap pekerja perempuan baik di
lini swasta dan pemerintahan memiliki hak
dalam melaksanakan cuti melahirkan (bersalin).
Penerapan jangka waktu cuti melahirkan pada
umumnya diberikan selama 3 (tiga) bulan meski
dengan proporsional yang berbeda. Namun hal
ini berbeda dengan yang diterima oleh Dokter
dan Bidan PTT di lingkungan Kementerian
Kesehatan. Mereka hanya diberi hak selama
40 (empat puluh hari) kalender sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1)
huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter
dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
Menurut hemat penulis, kebijakan tersebut
bersifat diskriminatif, karena tahap atau proses
melahirkan serta pemulihan yang dialami Dokter
dan Bidan PTT di Lingkungan Kementerian
Kesehatan tersebut juga tidak berbeda dengan
apa yang dijalani oleh karwayan swasta dan
Pegawai Negeri Sipil. Diskriminasi disini adalah
pembedaan perlakuan terhadap sesama warga
negara (berdasarkan warna kulit, golongan,
suku, agama, dan sebagainya).15 Semestinya
pemerintah
bersikap
lebih
adil
dalam
menerapkan peraturan mengenai jangka waktu

13 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.
14 Lihat bagian penjelasan atas Pasal 6 huruf b dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
15 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
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cuti melahirkan bagi kalangan tenaga kesehatan
dengan kontrak kerja tersebut. Jika dalam
pelaksanaan tugas antara Pegawai Tidak Tetap
atau yang dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014
dikenal dengan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki kesamaan,
mengapa terhadap jangka waktu cuti melahirkan
diberi pembedaan? Selain itu, jika dikaitkan
dengan program pemerintah dalam mewujudkan
program ASI ekslusif, sangat besar potensi
Dokter dan Bidan PTT dalam meninggalkan sang
bayi demi melaksanakan tugas dan menaati
ketentuan peraturan yang ada. Sudah selayaknya
pemerintah Mengkaji dan merevisi Peraturan
Menteri Kesehatan Nmor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penempatan dan Pengangkatan Dokter
dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap agar
tercipta rasa keadilan bagi tenaga kesehatan
khususnya Dokter dan Bidan PTT sebagai salah
satu ujung tombak dalam mewujudkan Indonesia
sehat. Secara etimologi, diskriminasi adalah
pembedaan perlakuan terhadap sesama warga
negara (berdasarkan warna kulit, golongan,
suku, agama, dan sebagainya).16
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diunduh melalui website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan:
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id
atau
www.peraturan.go.id
Website tersebut dikelola oleh Sub Direktorat Sistem Informasi, Direktorat Pengundangan,
Penerjemahan, dan Publikasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus
merupakan media publikasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum Direktort
Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai website tersebut,
dapat menghubungi alamat email: sisinfo.ppk.djpp@gmail.com.
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SUB DIREKTORAT PENERJEMAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penerjemahan peraturan perundang-undangan saat ini menjadi kebutuhan yang penting di
Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, yaitu untuk memudahkan masuknya investasi asing ke
Indonesia. Selain itu, dengan diterjemahkannya peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa
asing khususnya bahasa Inggris, maka peraturan perundang-undangan Indonesia bisa lebih dikenal
oleh dunia internasional. Sebelumnya memang sudah banyak terjemahan peraturan perundangundangan yang beredar di masyarakat, namun masih sulit untuk membedakan mana terjemahan
yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sudah ada
satu lembaga resmi yang mengeluarkan terjemahan peraturan perundang-undangan di Indonesia,
yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya pada Direktorat Pengundangan,
Penerjemahan, dan Publikasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Adapun hasil terjemahan resmi peraturan perundang-undangan sampai dengan bulan November
2016 yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan
Pemilihan Umum (30 Mei 2016).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (13 Juni 2016).
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor Farmasi (27 Juni 2016).
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
(27 Juni 2016).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (05 September 2016).
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan (20 September 2016).
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan (22 September 2016).
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (29
September 2016).
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit
Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (19 Oktober 2016).
10. Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. (23 November 2016)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan,
Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. (proses ttd Dirjen
PP)
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (proses Paraf)
Sedangkan peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang dalam proses Penerjemahan
yaitu sebagai berikut:
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata
Selam Rekreasi
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata
Berkelanjutan.
Untuk permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan atau informasi lebih lanjut
mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan, dapat menghubungi alamat email:
penerjemahan.pp@gmail.com.
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Laporan Dit. PPP

ALUR PENERJEMAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERMOHONAN

PENERJEMAHAN
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

TERPENUHI

DAPAT MEMBENTUK TIM
PENERJEMAHAN
Unsur: Kementerian Hukum dan HAM,
Pemrakarsa, Penerjemah
tersumpah

1. berasal dari Menteri atau instansi pemrakarsa
2. tertulis
3. menyertakan :
a. salinan naskah peraturan perundang-undangan yang
telah diundangkan
b. konsep terjemahan peraturan perundang-undangan

MENTERI KLARIFIKASI
PEMENUHAN

TIDAK TERPENUHI
- Menteri memberitahukan secara
tertulis +alasan kepada Pemohon
(7 hari sejak tanggal permohonan
diterima).

Hasil rancangan terjemahan
diserahkan Ketua Tim Kepada
Menteri untuk ditandatangani
sebagai terjemahan resmi

SALINAN TERJEMAHAN RESMI
Disampaikan kepada Pemohon paling
lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani
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Indeks Subjek

INDEKS SUBJEK
(SUBJECT INDEX)

A
abuse of power; 322
Acta Compromise; 425
acte administratif; 163
actus reus; 389
adjudikasi; 256, 258, 422, 423, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 432
administrative appointee; 2
advokasi; 407, 414, 415
affirmative action; 14, 15, 17
afiliasi; 423
agraria; 33, 38
agregasi; 311
aksesibilitas; 405
algemene beginselen van voorlijk; 57, 60
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS); 421,
422, 423, 427, 429, 431
anak pidana; 136, 137, 142
Aparatur Sipil Negara (ASN); 436, 437, 438
appointed official; 177
aqua terra modis; 158
arbitrase; 36, 65, 310, 422, 423, 426, 427,
430, 431, 432
asas legalitas; 57
asas non-retroaktif; 148
asas residualitas; 163

B
Basic Saving Accounts (BSA); 428, 429
beginselen van behoorlijk regelgeving; 167
beheersdaad; 20, 23, 24, 26, 29
beleid; 20, 23, 24, 26, 114
berau-pathology; 217
berechten; 139
beschikking; 60, 163, 324
besturrshandelingen; 170
bestuur; 56, 162
bestuursdaad; 20, 23, 24, 26
bestuurszorg; 57
bevoegheid; 169
Bhineka Tunggal Ika; 394
bikameral; 262, 270
bilateral; 379, 380, 388
bill of rights;248
bipartit; 310
birokrasi; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 218, 357
biureaucratic polity; 5
black campaign; 12
bundesverfassunggericht; 280
bureaucratic authoritarianism; 5
bureaucratic sublation; 5
buruh; 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317

ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Pollution; 92, 94

C

asimilasi; 128

chamber of representative; 267, 268, 269

asymmetric functional assignment; 45
atribusi; 59, 112, 165, 170, 195

checks and balances; 68, 230, 235, 236, 258,
262, 264, 265, 267, 269, 270, 278, 291, 322

attributie van rechtsmacht; 112

civil law system; 90, 261

attributie van wetgevendemacht; 112

civil society; 78

audi et alterem partem; 197

clean goverment; 57
co-equality with executive; 5
co-legislator; 236
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Collective Security Responsibility (CSR); 389

delik dolus; 373

common law system; 90

delik formal; 373

concurrent/konkuren; 25, 45, 46, 48, 49, 50

delik material; 373

conflict of interest; 300

delik omissionis; 373

constitutional boundary; 114

demokrasi; 11, 14, 15, 41, 114, 116, 169,
177, 178, 180, 228, 230, 233, 234, 254, 255,
256, 258, 260, 279, 281, 322, 324, 348, 394

constitutional complaint; 274, 275, 279, 280,
281, 282, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330
constitutional council; 265, 266, 271

deputies; 266

constitutional question; 274, 275, 281, 282

deradikalisasi; 388

constitutional review; 111, 281, 324

Convention on the Rights of Person with
Disablities (CRPD); 402, 403, 404

desa; 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 171,
172, 174, 179
desentralisasi; 20, 29, 41, 42, 43, 45, 50, 78,
80, 82, 163, 164, 173, 285, 286, 348, 349,
443
detournement de pouvoir; 113, 116, 117, 119

council of nation; 266, 267

developing country; 59

cuti bersyarat; 128, 138

devolusi; 42, 43

cuti mengunjungi keluarga; 138

Dewan Konstituante; 315

cuti menjelang bebas; 128, 138

dialektische gerechtigheid; 141

cuti; 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442

diktator; 253

constitutional rights; 274
constitutional supremacy; 115

disabilitas; 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
discretion in decision making; 43
D

discretionary/voluntary function; 45, 50

daerah swatantra; 417

diskresi; 5, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
114
diskriminasi; 17, 142, 157, 302, 395, 402,
404, 405, 439
distinctive; 5

daftar kumulatif terbuka; 292
decentralization by deconcentration; 42
decentralization by delegation; 42
decentralization by devolution; 42
decision-making process; 315
Declaration des Drouts de L’homme et Du
Citoyen; 249
Declaration of Independence; 248

diversi; 122, 123, 124, 128, 129
diversity of structure; 163
division of power; 290
droit function; 58
due process of law; 217

declaratoir constituief; 363
deforestasi; 86, 156
degradasi; 156
Deklarasi Rio; 156
dekonsentrasi; 42, 46, 48, 262, 350
delegasi; 42, 58, 59, 81, 112, 119, 165, 170,
276
delegated legislation; 64, 70
delegatie van bevoegdheid; 112
delegative van wetgeving; 59
delik aduan; 373, 374
delik biasa; 373
delik commissionis; 373
delik culpa; 373
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E
ekosistem; 85, 86, 90, 92
eksekutif; 3, 59, 60, 214, 258, 274, 281, 300,
324, 340, 341, 342, 343
eksploitasi; 24, 26, 29, 164, 350, 353, 355,
404, 405, 408
eksplorasi; 24, 26, 29, 350, 353, 355
elected official; 177
empoweringlokalitas; 42
encapsulated; 5
environmental considerations; 156

Indeks Subjek

erga omnes; 196

hak guna usaha; 34

euforia federalisme; 353

hak membuka tanah; 34

exclusive function; 45

hak memungut hasil hutan; 34

executive review; 324, 340, 342, 344

hak milik; 34

expenditure assignment; 44

hak opsi; 422, 431, 432
hak pakai; 34

F
feitelijke handelingen; 58
feodalisme; 312
formeele toetsing; 149
formele huishoudingsleer; 43
formell gesetz; 66, 147
foult de personale; 61
freies ermessen; 54, 55, 56, 57, 58, 60, 113
functional assignment; 44, 50
fundamental law; 165

hak postal; 34
hak sewa; 34
hak ulayat; 417, 418
hak veto; 267
head of government; 266
hinder ordonantie; 59
hobeas corpus act; 248
house of representative; 8
hukum formil; 33
hukum materiil; 33
hutan adat; 414, 418
hutan; 85, 86, 87, 91, 92, 93, 156, 157, 158

G
gedraging; 372
gender; 17, 18
general agreement; 276
general principal of good administration; 57
geoekonomi; 380
geopolitik; 379

I
ideologi; 86, 114, 116, 278, 381, 382
illegal logging; 86, 156
indigenous people; 418
Indische Mijnwet; 21, 22

golongan putih; 14, 18

Indonesia Corruption Watch (ICW); 299, 302,
303
Industri Jasa Keuangan (IJK); 422, 423, 427

good corporate governance; 385

infrastruktur politik; 318

good governance; 3, 57, 61, 157, 178

infrastruktur; 299

good government; 157

inkonstitusional; 112, 115, 265, 268, 269,
278
insider trading; 423

globalisasi; 155, 286, 383, 384

good local governance; 286
good mining practice; 30
grasi; 242

International Covenant on Civil and Political
Rights; 116

gratifikasi; 5

International Labour Organization (ILO); 440

grondwet; 275
grundnorm; 66

International Working Men’s Association; 312
ius constituendum; 115, 185
ius constitutum; 115

H
hak asal usul; 171, 174
hak eigendom; 34
hak erfpacht; 34
hak erfpacht; 417
hak guna bangunan; 34

Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 27
Izin Usaha Pertambangan (IUP); 29
J
joint commitee; 265, 266, 267, 269, 270, 271
judicial interpretation; 150
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judicial review; 69, 149, 178, 180, 182, 184,
186, 187, 275, 279, 281, 323, 324, 325, 326,
327, 330, 340, 341, 342, 343, 344, 360, 361

legal policy; 116, 117, 118, 349

justice collaborator; 395, 397, 398, 399

legal substance; 274

legal standing; 281
legal structure; 274
legislasi; 18, 54, 87, 114, 236, 238, 239, 262,
314, 317, 318, 319, 341

K
kampanye; 11, 12, 13, 183
kasasi; 245, 325, 343, 422, 427

legislatif; 3, 12, 13, 14, 18, 54, 56, 66, 92,
115, 116, 146, 182, 214, 235, 257, 262, 274,
281, 300, 311, 324, 340, 341, 343

kearifan lokal; 60, 74, 76, 81, 87, 91, 94, 164,
208, 209, 288

legislative interpretation; 150

kebijakan publik; 17
kedaulatan rakyat; 20

legitimasi; 23, 28, 54, 64, 65, 78, 115, 166,
256, 258, 276

kejahatan cyber; 380

lex specialis derogat legi generalis; 69

kejahatan transnasional; 242, 380, 386, 396

liberalisasi; 253, 258

kodifikasi; 179, 185, 187

liberte, egalite, fraternite; 249

kolonial; 164, 313

litigasi; 35, 421, 422, 426, 431

kolusi; 3, 41, 61, 178

living law; 53

komunis; 316

local identity; 42

konflik kepentingan; 7

local self government; 77, 165

legislative review; 117, 324

konkuren; 288, 353
konsensus; 424
konservasi; 154, 350, 353, 355

M

konsesi; 404

machtstaat; 34, 53, 217, 273

konsiliasi; 65, 310, 422, 423, 424, 425, 427,
431
konstitusi; 59, 68, 80, 112, 114, 116, 117,
145, 146, 164, 179, 217, 227, 232, 233, 234,
248, 256, 258, 259, 260, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 282, 325, 326, 340, 341, 343, 360,
361, 364, 414, 415
konvergensi norma hukum; 66

macroprudential; 119
magna charta; 248
mandat; 59, 170
marhaen; 314
masyarakat adat (indegenous people); 81, 82,
163, 205, 209, 418

konversi lahan; 86

materiele huishoudingsleer; 43, 47, 48

korupsi; 1, 3, 5, 41, 61, 137, 138, 178, 245,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 395, 397

materielle dead; 58
materille toetsing; 149

kriminogen; 393, 394, 395

May Day; 318

L
land reform; 34, 37
land-rent; 24, 26, 29
law making; 54
legal binding opinion; 426
legal culture; 274
legal drafter; 399
legal norm; 69
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mediasi perbankan; 63, 64, 65, 70
mediasi; 36, 310, 422, 423, 424, 425, 427,
428, 429, 430, 431
medium strength bicameralism; 262, 263
mens rea; 389
merchant capitalism; 312
microprudential; 119
migas; 20
Mijnordonantie; 21
minerba; 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30
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modus operandi; 374, 375, 376, 377, 382

multikulturalisme; 164

otonomi; 16, 22, 23, 25, 30, 42, 43, 44,46,
48, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 89, 99, 163, 167,
171, 232, 236, 237, 238, 239, 263, 278, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 294, 340, 348, 349,
350, 351, 352, 357, 358
otoriter; 253, 254, 255, 258, 260, 322

multilateral; 379, 388

outsourcing; 310, 318

money follows functions; 29
money politic; 16
multikameral; 262

mutual legal assistance; 386
P
N
narapidana; 135, 136, 137, 138, 139, 142,
302, 304, 305, 306, 307, 308, 395, 397
narkotika; 137, 138, 140, 141, 142, 242, 244,
246, 247, 307, 380, 382, 396

Pactum de Compromitendo; 425
pakta integritas; 7
parliamentary supremacy; 115
Pegawai Negeri Sipil (PNS); 436, 437, 439,
440, 441, 442

naskah akademik; 286, 293, 294, 416

Pegawai Tidak Tetap (PTT); 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443

national assembly; 264, 265, 266, 269, 270

pejabat administrasi; 55

negara federal; 263
negara integralistik; 258
negosiasi; 36, 422, 423, 424, 427, 431
nepotisme; 3, 41, 61, 178
nomokrasi; 394
non-governmental; 45
non-litigasi; 36
non-renewable; 30
non-retroactive; 181
norm control mechanism; 323

O
obligatory function; 45, 50
onbevoegdheid; 170
onrechtmatige oversheidsdaad; 113
open legal policy; 102, 115, 116, 117, 118,
119, 233
Operative Builders Union; 312
orde baru; 2, 3, 4, 5, 35, 254, 258, 285, 298,
315, 316, 319
orde lama; 298, 316, 319
ordinance; 265, 267
organisasi filantropi; 385
organisasi kemasyarakatan; 385
Organization of Parliamentarian Against
Corruption; 300

pejabat politik; 3
pejabat publik; 2, 3, 5, 7, 300
pelayanan terpadu; 97, 98, 102
pembebasan bersyarat; 128, 138
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada); 177, 178,
179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 234
pemilihan umum (pemilu); 3, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 145, 179, 182, 185, 186, 187,
227, 229, 234, 254, 278, 279, 314, 316, 319,
325, 361
pencucian uang (money loundry); 374, 375,
377, 380, 382, 384, 385, 386, 387, 388
pendanaan terorisme; 383, 384, 387, 388,
389
Pengadilan Khusus Pertanahan; 33
penggandaan uang; 370, 371, 374, 375, 376,
377
peninjauan kembali; 242, 298, 325
people’s national assembly; 266, 267
petition of rights; 248
pidana mati; 243, 244, 245
pluaralistik; 22, 236
political appointee; 2
political variety; 163
pouvoir discretionnaire; 54
praperadilan; 301
prekusor narkotika; 137, 307, 395, 396
prerogatif; 214
presupposed; 66
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Program Legislasi Daerah (Prolegda); 286,
290, 291, 292
Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 185,
236, 237, 238

retroaktif; 363, 397

prohibitur; 89

rule of conduct; 217, 218

revolusi; 90
royalti; 22, 24, 26, 29

proletar; 314

rule of law; 157, 278, 322, 324

psikotropika; 137, 138, 140, 141, 244, 246,
307, 396
public service; 54

S

Q

sengketa perbankan; 63, 64, 65, 71

quasi-judicial; 425

sengketa perdata; 298

qwalijk; 59

sentralistik; 322

self governing community; 77, 78, 82, 83, 161,
165
senate; 264, 265, 267, 268, 270

separation of power; 322, 324
separatisme; 278
R

sharing of power; 42

rangkap jabatan; 1, 2, 6, 7, 8

sharing of revenue; 42

ratifikasi; 246

sistem merit; 8

reactive law enforcement; 389

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131
soortelijke gelijkheid; 141

reboisasi; 154
rechtmatigheid van bestuur; 57
rechts handelingen; 58
rechtsbeginsel; 193
rechtsgemenschap; 419
rechtsgrond; 69
rechtsidee; 114, 115, 394
rechtstaat; 34, 53, 58, 217, 261, 262, 273, 340
reformasi; 2, 3, 4, 8, 16, 19, 21, 34, 61, 98,
216, 218, 254, 285, 316, 317, 318, 348, 349,
353, 357, 358, 412, 414
regelendaad; 20, 23, 26
regeling en bestuur; 163
regelling; 58, 196, 324, 340
regional; 380, 386
regressus; 66, 67
regulasi; 12, 33, 45, 70, 93, 131, 155, 158,
279, 300, 323, 415, 416, 417, 419
rehabilitasi; 301, 402, 404, 407
rekognisi; 77, 78, 80, 163, 164, 165, 171
rekonsiliasi; 36
remisi; 136, 137, 138, 139, 142, 303, 304,
395, 396
residual function; 163

staatsfundamentalnorm; 66, 114, 115, 147,
341
staatsgrungesetz; 66, 147
stakeholder; 16
stare decisis; 256
state legislature; 8
state-corporatism; 5
statutory instrument; 65
strong bocameralism; 262, 263
stufentheori; 66, 147
sturing (sturen); 56
subordinate legislations; 70
subsidiaritas; 82, 83, 163, 164, 173
sumber daya alam; 19, 20, 23, 30, 42, 85,
154, 155, 158, 203, 206, 210, 236, 238, 239,
263, 350, 355, 411, 413, 414
supra desa; 74
suprastruktur politik; 318
sustainable democracy; 119
syariah; 64, 146
T

restorative justice; 122, 123, 124, 128, 130

tanah ulayat; 80

retribution theory; 140

technocratic-state; 5
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terorisme; 137, 138, 244, 245, 307, 380, 381,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 395,
396
The Council of State; 267

veroordeling; 139

The Earth Charter; 94

verwaltungsakt; 163

the Four Freedom; 249

volksgemenshappen; 412

the juvinele justice system; 122

voorwaardelijk veroordeeld; 139

the living constitution; 118

yudikatif; 214

verordenende macht; 325
verordnung & autonome satzung; 66, 147

The National Attorney General; 268
the protection of fundamental rights; 324
The Standard Minimum Rules of The Treatment
of Prisoners; 303, 304

W

The Superior Council of the Judicature, 267

weak bicameralism; 263

the third wave of democracy; 254

welfare state; 54, 58, 203

theori von stufenaufbau; 66

wet in formeele zin; 149

toezichthoundensdaad; 20, 23, 24, 26, 30

wet in materiile zin; 149

transnational criminal organizations; 140

wetboek; 375

trias politica; 146, 214

wetmatigheid van bestuur; 57, 60

tripartit; 310

wetmatigheid; 57

tugas pembantuan (medebewind); 46, 47, 76,
79, 81, 82, 287, 288, 294, 350

whistleblower; 398

waarde; 141

willekeur; 57, 116, 119
World Health Organization (WHO); 440
writ of mandamus; 321

U
ultra vires construction; 44, 45

X

Unifikasi Kiri; 317
uniform functional assignment; 45
unikameral; 262

Y

union busting; 310

yudikatif; 3, 274, 281, 324, 340, 341, 343

United Nation Anti-Corruption; 5

yudisial; 56, 254

Universal Declaration of Human Rights; 246,
248, 249

yurisprudensi; 118, 257

Z
V

zelfbesturendelandchappen; 412

validity geltung; 69

zero burning policy; 87, 92, 94

van rectswege nietig; 171

zipper system; 14, 15

verfassung; 275
vernietigbaar; 171
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