Dari Redaksi
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan
Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017. 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 14 Nomor 1 Tahun 2017
memuat 10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian.
Artikel pertama dalam Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai kejahatan narkotika dan
obat-obat terlarang yang dikaitkan dengan dampaknya pada keamanan negara dalam era perdagangan bebas internasional. Dalam artikel ini, dibahas mengenai bagaimana penanganan kejahatan
narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia, lembaga-lembaga yang menangani kejahatan tersebut, dan kemudian dibandingkan dengan penanganan kejahatan narkotika di dunia internasional.
Dilanjutkan dengan artikel yang membahas mengenai pengadilan perikanan yang lahir berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana Undang-Undang tersebut saat ini
akan dilakukan perubahan. Artikel ini menyajikan berbagai permasalahan, kendala, dan hambatan
yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut setelah 10 tahun lebih berlaku.
Artikel ketiga dalam Jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai koperasi yang berdasarkan
sejarah perkembangan perekonomian Indonesia tercatat bahwa usaha Koperasi merupakan salah
satu jenis (badan) usaha yang sudah lama eksis dalam mengawal laju peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dalam hal ini, penulis mengaitkan tema koperasi ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian yang menyebabkan dibutuhkan pengaturan baru mengenai Koperasi,
yang dapat mengakomodir perubahan masyarakat di era globalisasi saat ini namun juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dalam koridor konstitusi.
Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun ini, khususnya sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar
merupakan suatu hal yang lazim yang terjadi di Indonesia. Artikel selanjutnya dalam Jurnal ini
membahas mengenai keniscayaan pengujian undang-undang secara formil oleh Mahkamah Konstitusi dengan memperbandingkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. Berikutnya dibahas mengenai opsi
penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam artikelnya, Penulis mencoba menjelaskan alasan mengapa pelaku korupsi pantas dijatuhi pidana mati.
Di negera kepulauan, transportasi laut seharusnya menjadi primadona, karena terdapat pulaupulau yang hanya dapat di hubungkan melalui transportasi laut. Akan tetapi dalam prakteknya di
Indonesia transportasi laut belum dikelola secara maksimal. Salah satu artikel dalam Jurnal ini
mengulas mengenai kecelakaan kapal yang kerap terjadi di Indonesia, dan mencari tahu pihak yang
semestinya bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kapal. Selanjutnya dibahas juga mengenai
perlunya penyidik TNI Angkatan Udara dalam kasus pelanggaran wilayah udara yurisdiksi Indonesia oleh pesawat terbang asing tidak terjadwal. Penulis tertarik untuk mengangkat tema ini karena
selama ini penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi dan
pengawasan penyidik Polri, sehingga hal ini dianggap sebagai persoalan kriminal biasa. Padahal hal
ini semestinya dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
Tema mengenai Pemerintah Daerah diwakili dengan tulisan yang membahas mengenai sistem pengujian peraturan daerah yang selama ini menerapkan pengujian ganda. Pengujian ganda
yang dimaksud penulis disini yaitu antara kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif yang dalam hal
ini dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah
Agung, dimana yang satu dan lainnya saling kontradiktif. Kemudian dibahas pula mengenai jaminan produk halal di Indonesia. Penulis mengangkat tema ini mengingat Indonesia sebagian besar
terdiri dari konsumen Muslim yang tentunya memerlukan jaminan kehalalan atas produk yang akan
dikonsumsinya.
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The Law Enforcement Against Narcotic
and
Drug Crimes Impacting on Security and State
Sovereignty in The Era of International Free Trade

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No.1.

Narcotic is currently in a dangerous level, because in
addition to the physical and mental damage can also
affect social life in the community, has the potential to
become an obstacle to national development that can
threaten the security and sovereignty of the country.
The curent problems are How the Law Enforcement
Against Narcotic Crimes in Indonesia According
to Law Number 35 of 2009 on Narcotics, How the
Protection of Children Drug Abuse from Victimology
Aspects and How the Circulation of Narcotic Syndicate
in Indonesia in the Era of International Free Trade
from International Law Aspects, The research uses
a normative juridical method namely by reviewing or
analyzing secondary data in the form of secondary
legal materials to understand the law as a set of rules
or norms of positivity within the regulatory system
governing the human life. This study is understood as
a library research (library research), such as a study
on secondary data. In conclusion, the law enforcement
against Narcotic Crimes according to Law on Narcotics
shall give sanction of imprisonment, criminal fines,
life imprisonment and other sanctions. The protection
of child abuse of narcotics from victimology aspects
is rehabilitated due to the child as a perpetrator and
victim. The International Law on drug trafficking is
the policy on preventing narcotic crimes originally
provided in the United Nation’s Single Convention on
narcotic drugs in 1961.

Kejahatan narkotika saat ini dalam level berbahaya,
karena selain merusak fisik dan mental juga dapat
mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat,
berpotensi menjadi penghambat pembangunan
nasional yang dapat mengancam keamanan dan
kedaulatan Negara. Permasalahan yang dihadapi
yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap
Kejahatan Narkotika Di Indonesia Menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, Bagaimana Perlindungan terhadap
Anak Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Aspek
Viktimologi dan Bagaimana Peredaran Sindikat
Narkotika di Indonesia dalam Era Perdagangan
Bebas Internasional ditinjau dari Aspek Hukum
Internasional. Penulisan ini mengkaji atau
menganalisis data sekunder yang berupa bahanbahan hukum sekunder dengan memahami hukum
sebagai perangkat peraturan atau norma-norma
positif di dalam sistem perundang-undangan yang
mengatur mengenai kehidupan manusia (library
research). Berdasarkan hasil penelitian tersebut
diketahui bahwa penegakan hukum terhadap
kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang
Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana
denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya,
Perlindungan bagi anak penyalahgunaan Narkotika
ditinjau dari Aspek Viktimologi yaitu direhabilitasi
karena anak tersebut disatu sisi menjadi pelaku dan
sisi lainnya menjadi korban, Peredaran Narkotika
ditinjau dari hukum internasional yaitu kebijakan
penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya
dituangkan dalam The United Nation’s Single
Convention on Narcotic Drugs 1961.
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Pengadilan perikanan lahir berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan

LA court for fisheries cases created under Law Number
31 of 2004 on Fisheries with the authority to examine,
hear, and decide the case of criminal offenses in the
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memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan
yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga
negara Indonesia maupun warga negara asing.
Tulisan ini menyajikan berbagai permasalahan,
kendala, dan hambatan yang harus dihadapi dalam
pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan oleh
Undang-Undang tersebut setelah 10 tahun lebih
berlaku. Mengingat akan dilakukannya perubahan
kedua terhadap Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 perlu dilakukan pengkajian terhadap
peran pengadilan perikanan dalam menjalankan
kewenangannya dengan mengidentifikasi faktorfaktor penyebabnya guna optimalisasi peran
pengadilan perikanan dalam proses penegakan
hukum di bidang perikanan sejalan dengan rencana
perubahan undang-undang secara keseluruhan.

field of fisheries occurring in the territory of fisheries
management of the Republic of Indonesia, whether
committed by Indonesian citizens and foreign
nationals. This paper presents various issues,
barriers, and obstacles that must be faced in the
implementation of the authority that is mandated by
law after 10 years in force. Considering the plan to
enact the second amendment to the Law Number 31
of 2004, it is necessary to do an assessment of the
role of the courts fishery by identifying the contributing
factors in order to optimize the role of the courts
fishery in the process of law enforcement in the field
of fisheries in line with the plan to amend the law as
a whole
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Koperasi merupakan salah satu jenis (badan)
usaha yang sudah lama eksis dalam mengawal laju
peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya
sektor ekonomi kecil dan menengah. Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013
yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
(UU 17/2012) maka dibutuhkan pengaturan
baru yang dapat mengakomodir perubahan
masyarakat (modernitas) di era globalisasi saat ini
namun juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila dan dalam koridor konstitusi. Paradigma
yang digunakan adalah post-positivisme dengan
menggunakan pendekatan sejarah dan perundangundangan. Dari hasil pembahasan dapat diketahui
bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi
dalam membatalkan seluruh materi muatan UU
17/2012 tentang Perkoperasian adalah karena
telah menggeser landasan filosofis koperasi sebagai
usaha bersama yang disusun berdasarkan asas
kekeluargaan sebagaimana termuat dalam Pasal 33
ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan
teori masyarakat prismatik dan prismatika Pancasila
sekaligus maka pembentukan materi muatan UU
Perkoperasian harus mencerminkan nilai-nilai
Pancasila sekaligus prinsip-prinsip yang berkembang
berdasarkan modernisasi, misalnya prinsip Good
Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan
organisasi Koperasi.

Cooperatives are a kind (agency) of business that
has long existed in guarding the pace of increase in
social welfare. The Constitutional Court’s decission
Number 28/PUU-XI/2013 has declared null and void
to the Law 17 of 2012 on Cooperatives, it is necessary
to make new regulations to accommodate changes in
society (modernity) in the current era of globalization.
These regulations should be in line with the values
of Pancasila and the corridor of constitution. The
paradigm used is post-positivism using the approach
of law (statutory approach). From the discussion,
it can be seen that the basic consideration in the
Constitutional Court to declare null and void to the
entire substance of Law 17 of 2012 on Cooperatives is
because it has shifted the philosophical foundations of
the cooperative as a joint venture which is based on the
principle of kinship, as provided in Article 33 section
(1) of the 1945 Constitution. Therefore, based on the
theory of society and prismatic Pancasila as well the
making of the substance of Law on Cooperatives must
reflect the values of Pancasila as well the principles
evolved by the modernization, for example, the
principle of Good Corporate Governance (GCG) in the
management of cooperative organizations.

Kata kunci: koperasi, modernitas, perkembangan
global, supremasi Pancasila.
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Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun ini,
khususnya sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi
pada tahun 2003, pengujian undang-undang (judicial
review) terhadap Undang-Undang Dasar merupakan
suatu hal yang lazim yang terjadi di Indonesia. Dalam
perspektif ketatanegaraan Indonesia, pengujian
peraturan perundang-undangan telah diperkenalkan
sejak tahun 1970, yakni melalui Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana
kewenangannya diletakkan pada Mahkamah Agung
dengan kekuasaan dan kewenangan yang terbatas.
Terbatasnya kekuasaan dan kewenangan Mahkamah
Agung untuk melakukan pengujian tersebut dapat
dipahami karena sistem politik termasuk di dalamnya
penyelenggaraan
pemerintahan
dalam
kurun
waktu (1970-1998) dilakukan dengan pendekatan
otoritarian. Dari sejumlah putusan Mahkamah
Konsitusi yang dikabulkan tersebut, tidak terdapat
satu putusan yang mengabulkan pengujian undangundang secara formil yang diajukan oleh pemohon.
Hal ini menarik untuk dikaji karena secara teoritis
jelas bahwa pengujian secara formil diperkenankan
untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

In a period of 13 (thirteen) this year, especially since
the establishment of the Constitutional Court in 2003,
a judicial review of the Constitution is a common thing
that happens in Indonesia. In the perspective of the
Indonesian state administration, the judicial review of
laws and regulations has been introduced since 1970,
through Law Number 14 of 1970 on Basic Provisions
on Judicial Power where authorities are put on the
Supreme Court with unlimited power and authority.
The limited power and authority of the Supreme
Court to conduct such review can be understood
as a political system including governance in the
period (1970-1998) performed with an authoritarian
approach. From the Constitutional Court’s decision
granted aforementioned, there are no decisions to
grant a judicial formally submitted by the applicant. It
is interesting to study because it is theoretically clear
that a formal testing allowed for submission to the
Constitutional Court.
Key words: judicial review, the Constitutional Court.
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Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri
ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Berbagai
upaya dalam mencegah dan menghilangkan
praktek korupsi sudah sangat sering dilakukan.
Baik dengan pembentukan peraturan perundangundangan maupun pembentukan komisi atau
badan penanggulangan tindak pidana korupsi.
Namun korupsi tidak pernah mau pergi dari bangsa
Indonesia. Di lembaga eksekutif ada korupsi, begitu
juga di legislatif dan yudikatif. Belum lagi di beberapa
badan usaha milik negara maupun lembaga-lembaga
negara non kementerian. Fenomena korupsi ini
membuat masyarakat gerah dan marah. Sebab
pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat

Corruption has become a severe disease in this
country and very difficult to cure. Various efforts to
prevent and eliminate the practice of corruption is
very common. Either by the enactment of laws and
regulations and the establishment of a commission
or agency tackling corruption. But corruption does
not ever want to leave the nation of Indonesia. There
is corruption in the executive institutions, as well as
in the legislative and judicial institutions. Moreover,
it happens in some state-owned enterprises and
non state institutions ministry. The phenomenon of
corruption makes people agitated and angry. Because
corruption has taken the rights of the people by force.
However, the law enforcement of the perpetrators is

to

Corruptors

in

a
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secara paksa. Akan tetapi penegakan hukum atas
pelakunya tidak berjalan dengan baik. Koruptor
kebanyakan dihukum ringan. Padahal Undangundang memberikan ancaman hukuman pidana
mati kepada pelakunya. Masyarakat berharap agar
pelaku korupsi dihukum dengan seberat-beratnya,
sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat
bisa terpenuhi.

not going well. Corruptors are most lightly punished.
Whereas the Law provides death penalty of capital
punishment to the perpetrators. Community hopes that
the corruptors are severely punished, so that justice
and public welfare can be met.
Key words:
Condition.

Death

Penalty,

Corruptors,
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Di negera kepulauan, transportasi laut seharusnya
menjadi primadona, karena terdapat pulau-pulau
yang hanya dapat di hubungkan melalui transportasi
laut. Akan tetapi dalam prakteknya di Indonesia
transportasi laut belum dikelola secara maksimal.
Berbagai ketentuan Internasional telah di ratifikasi
bahkan ketentuan nasional juga sudah lengkap,
namun implementasi ketentuan tersebut masih
sebatas kepentingan bisnis dan mengabaikan aspek
keamanan dan keselamatan pelayaran. Dalam
setiap peristiwa kecelakaan selalu dipublikasikan
bahwa faktor penyebab kecelekaan adalah Human
Error, dalam hal ini Nakhoda Kapal, namun human
error tersebut secara umum selalu diawali dari
kesalahan manusia sebelum pelayaran. Sejumlah
peristiwa kecelakaan selama pelayaran, kerap
menyebutkan bahwa jumlah penumpang tidak
sesuai dengan manisfest atau bahkan kapal disebut
over load. Sebelum berlayar petugas syahbandar
seharusnya melakukan pengecekan bukan sekedar
menerima laporan, sebelum memberikan liris
berlayar maka syahbandar memiliki peran yang
sangat vital dalam mewujudkan keselamatan selama
pelayaran, sehingga harus secara sungguh-sungguh
menjalankan tugasnya. Kejadian sejenis kerap terjadi
karena lemahnya penegakan hukum. Sanksi hukum
yang sudah sangat tegas namun tidak dilaksanakan
secara konsekuen, dengan kata lain hukuman yang
dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera sehingga
peristiwa kecelakaan di laut kerap terjadi.
Kata kunci: syahbandar, kelaikan, kapal, penegakan
hukum.

Indonesian Journal of Legislation Vol. 14 No. 1.
Marine transportation in the islands countries should
be most requested, because there are islands only
be connected through maritime transport, but in
Indonesia sea tarnsportasi not managed optimally.
Various provisions of the International has been
ratified even national provisions also complete, but
the implementation of these provisions is still limited
to business interests and ignoring the security and
safety aspects of shipping. In any event the causes
of accidents always publicized accident was human
error in this case the vessel skipper, but the general
human error is always preceded by human error before
shipping. In the numerous event of accident during
the cruise ships often announced that the number of
passengers is not in accordance with manisfest or even
a boat called over-load. Before sailing harbormaster
officer must check not only received the report, before
giving a lyrical voyage then syahbandar has a very
vital role in realizing the safety during the voyage,
so must seriously do their duties. Types of incidents
often occur because of weak law enforcement. Legal
sanctions are already very firm but not implemented
consistently, in other words, the penalty imposed does
not pose a deterrent effect so that accidents at sea are
common.
Keywords: syahbandar,
enforcement.

airworthiness,

law
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Unscheduled Foreign Aircraft
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Sejak akhir tahun 2014 hingga tahun 2015
setidaknya ada empat kali kasus penerbangan tidak
terjadwal (black flight) yang terjadi di Indonesia dan
pesawat maupun pilotnya berhasil untuk dipaksa
mendarat (force down) di wilayah Indonesia oleh TNI
AU. Artikel ini menganalisa pentingnya penyidik TNI
AU pada kasus pelanggaran wilayah udara yurisdiksi
Indonesia oleh pesawat terbang asing tidak terjadwal
jika ada tindakan pemaksaan mendarat (force down)
oleh pesawat tempur TNI AU. Penelitian dalam
artikel ini dilakukan dengan metode yuridis normatif
yang dilakukan melalui studi pustaka. Dari hasil
penelitian dapat diketahui bahwa dalam sebuah
kasus force down, pelaku hanya dikenai sanksi
membayar uang denda Rp 60 juta (yang sejatinya
hanya landing fee). Selain itu, proses terhadap pelaku
terhenti saat proses penyidikan karena TNI AU yang
memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih terkait
masalah pelanggaran udara yang tidak dilibatkan
dalam penyidikan. Selama ini, penyidikan dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang
Penerbangan di Kementerian Perhubungan di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sehingga
hal ini dianggap sebagai persoalan kriminal biasa
sebagaimana kewenangan polisi dalam penegakan
pidana kriminal di wilayah Indonesia dan bukan
sebagai suatu pelanggaran terhadap kedaulatan
negara.

PSince the end of 2014 until 2015 there were at
least four cases of black flights that occurred in
Indonesia and the aircraft and the pilot managed to
force force down in the territory of Indonesia by the
Air Force. This article analyzes the importance of the
Air Force investigator on the case of the jurisdiction of
Indonesia airspace violations by foreign aircraft is not
scheduled if any force-down action by fighter aircraft
of the Air Force. In addition, the proceedings against
the perpetrators are stopped when the investigation
process for the Air Force who have the knowledge
and understanding related to the violation of air is
not involved in the investigation. The research in this
article was conducted normatively through the library
study. From the research results can be seen that in a
case of force down the perpetrators are only sanctioned
to pay a fine of Rp 60 million (which is actually just
landing fee). During this time, the investigation is
conducted by the Civil Servant Investigators (PPNS) in
the field of flying under the Ministry of Transportation
in coordination and supervision of National Police
investigators, so it is considered as a matter of common
criminals as police authorities in the enforcement
of a criminal in Indonesia and not as an violation of
national sovereignty.

Kata kunci:

Key words: investigator, sovereignty, air, force down.

penyidik, kedaulatan, ruang udara,
pemaksaan mendarat.
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Redesign of Judicial Review System of Regional
Regulations

Sistem pengujian peraturan daerah selama ini
menerapkan pengujian ganda dimana yang satu
dan lainnya saling kontradiktif. Secara normatif
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan
pengujian peraturan daerah melalui eksekutif review,
sementara Pasal 24 A ayat (1) Undang–Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Undang–
Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang–Undang
Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang–Undang Nomor
12 Tahun 2011 memberikan kewenangan untuk
menguji peraturan perundang–undangan dibawah
Undang–Undang diantaranya peraturan daerah,

OCurrently the judical review of regional regulations
implements the double review that is contradictory to
one another. Normatively, Law Number 23 of 2014
on regional regulations has autohorized the review of
regional regulations though executive review.Whereas,
Article 24 A section (1) of Indonesia Constitution jo Law
Number 5 of 2004, jo Law Number 48 of 2008 jo Law
Number 12 of 2011 has authorized the assesesment
of law products under the Law in Which inculudes
local regulations,Thus there is a need of clarity on
which institution has authority to review regional
regulations.In addition,the mechanism to assess the
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berdasarkan hal ini perlu ada ketegasan lembaga
mana yang mempunyai kewenangan pengujian
peraturan daerah, disamping itu mekanisme
pengujian peraturan daerah perlu ditinjau kembali
baik itu mekanisme pengujian peraturan daerah
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif
review) dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga
yudisial (Mahkamah Agung) untuk menjamin
konsistensi, kepastian dan kompetensi pengujian
peraturan daerah.

local regulations also needs to be reviewed. Both
the mechanism to review the regional regulations
(executive review) and the local regulations conducted
by the judicial institution (the Supreme Court) to
ensure the consistency,certainty, and competencies of
local regulations
Keywords : judicial review of laws and regulations,
regional regulations, authority

Kata kunci : pengujian peraturan perundang-undangan,
peraturan daerah, kewenangan.
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Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib
bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim.
Dalam sistem perdagangan internasional masalah
sertifikasi dan penandaan kehalalan
produk
mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan
perlindungan terhadap konsumen umat Islam di
seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi
tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk
peraturan perundang-undangan jauh sebelum
lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Tulisan ini
mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH
dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan
adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas
betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam
rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai
dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan
wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.

Halal products become a customer priority need,
especially muslim customer. The issue of Certification
and labeling of halal products had got attention in
world wide trading system to provide protection
for muslim customer as well as strategy to face the
challenge of globalisation. Indonesia has established
many legal policies and rules long time ago to manage
the distribution/circulation of halal products. Even
these rules/regulatiom has been estsblished before
law Number 33 of 2014 on halal producrs guarantee
(UUJPH). This article is writen to review the regulation
of halal needs before UUJPH and after UUJPH was
made in it. This regulation is underlined the urgency
og halal haram issues in production bussiness that
bussinessman do until the customer consume it
and it is one of the way that government protect the
costumers.
Keywords: halal, halal product guarantee, customer.
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Government Regulation in Lieu Of Law
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Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa
“kegentingan yang memaksa” memiliki pengertian
yang multitafsir dan menjadi wewenang dari
Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang
memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya,
dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, harus ada batasan yang objektif
mengenai kegentingan yang memaksa tersebut.
Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam
tulisan ini, apa saja syarat agar suatu keadaan dapat

In the historical in Indonesia phrase “compelling
circumstances” have multiple interpretation and
understanding of the authority of the President to
interpret the crunch that forced in the enactment
government regulation in lieu of law. The government
should enact government regulation in lieu of law,
there must be limits objective of the crunh that forced.
This is what is in issue in this article, what are the
requirements that a state can be said to be a crunch
that forced? The research in this paper, it was found
that the Constitutional Court Decision No. 138 / PUU-
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dikatakan sebagai kegentingan yang memaksa?
Dari penelitian dalam tulisan ini, ditemukan bahwa
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/
PUU-VII/2009 menyatakan bahwa kegentingan
yang memaksa harus memenuhi 3 (tiga) syarat
yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak
untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat
berdasarkan undang-undang, undang-undang yang
dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum atau ada undang-undang
tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum
tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat
undang-undang secara prosedur biasa karena akan
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan
kendala yang mendesak tersebut perlu kepastian
untuk diselesaikan.

VII / 2009 states that the crunch is forcing must meet
three (3) conditions are their situation is an urgent
need to resolve the legal issues quickly by the act, act
is needed does not exist yet so that a legal vacuum or
there is act but inadequate and The legal void can not
be overcome by making laws is the usual procedure
because it would require considerable time while
constraints such urgent need certainty to be resolved.

Kata Kunci: Kegentingan
yang
Memaksa,
Menetapkan, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

Keywords: compelling circumstances, enactment,
government regulation in lieu of law.
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TERLARANG DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL YANG
BERDAMPAK PADA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA
(THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING
ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA
OF INTERNATIONAL FREE TRADE)
Wenda Hartanto
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 233, Pekanbaru, Indonesia
E-mail: wendahartanto@yahoo.com
(Naskah diterima 18/10/2016, direvisi 20/03/2017, disetujui 27/03/2017)
Abstrak
Kejahatan narkotika saat ini dalam level berbahaya, karena selain merusak fisik dan mental juga dapat
mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang
dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Negara. Permasalahan yang dihadapi yaitu Bagaimana Penegakan
Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, Bagaimana Perlindungan terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Aspek Viktimologi
dan Bagaimana Peredaran Sindikat Narkotika di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas Internasional ditinjau
dari Aspek Hukum Internasional. Penulisan ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahanbahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di
dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (library research). Berdasarkan
hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut UndangUndang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya,
Perlindungan bagi anak penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Aspek Viktimologi yaitu direhabilitasi karena
anak tersebut disatu sisi menjadi pelaku dan sisi lainnya menjadi korban, Peredaran Narkotika ditinjau dari
hukum internasional yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The
United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961.
Kata Kunci: Kejahatan Narkotika, Era Perdagangan Bebas Internasional, Keamanan dan Kedaulatan Negara
Abstract
Narcotic is currently in a dangerous level, because in addition to the physical and mental damage can also affect
social life in the community, has the potential to become an obstacle to national development that can threaten
the security and sovereignty of the country. The curent problems are How the Law Enforcement Against Narcotic
Crimes in Indonesia According to Law Number 35 of 2009 on Narcotics, How the Protection of Children Drug Abuse
from Victimology Aspects and How the Circulation of Narcotic Syndicate in Indonesia in the Era of International
Free Trade from International Law Aspects, The research uses a normative juridical method namely by reviewing or
analyzing secondary data in the form of secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms
of positivity within the regulatory system governing the human life. This study is understood as a library research
(library research), such as a study on secondary data. In conclusion, the law enforcement against Narcotic Crimes
according to Law on Narcotics shall give sanction of imprisonment, criminal fines, life imprisonment and other
sanctions. The protection of child abuse of narcotics from victimology aspects is rehabilitated due to the child as a
perpetrator and victim. The International Law on drug trafficking is the policy on preventing narcotic crimes originally
provided in the United Nation's Single Convention on narcotic drugs in 1961.
Keywords: Narcotic Crimes, the Era of International Free Trade, Security and State Sovereignty.

A. Pendahuluan
Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan
kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan

kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat,
dan lingkungan sekolah, bahkan langsung
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atau tidak langsung merupakan ancaman bagi
kelangsungan pembangunan serta masa depan
bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun
terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu
negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan
sindikat peredaran narkotika yang berdimensi
internasional untuk tujuan komersial. Untuk
jaringan peredaran narkotika di negara-negara
Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar
(market-state) yang paling prospektif secara
komersial bagi sindikat internasional yang
beroperasi di negara-negara sedang berkembang.
Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan
saja merupakan masalah yang perlu mendapat
perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga
bagi dunia internasional1 .
Indonesia merupakan negara yang tergabung
dalam ASEAN, akan memasuki era baru
penerapan perdagangan bebas kawasan Asia
Tenggara yang telah dimulai sejak Desember
2015, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA),
yang merupakan wujud dari kesepakatan dari
negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu
kawasan bebas perdagangan dalam rangka
meningkatkan daya saing ekonomi kawasan
regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN
sebagai basis produksi dunia serta menciptakan
pasar regional bagi 500 juta penduduknya.
AFTA dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) ASEAN IV di Singapura 1992. Awalnya
AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari
negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu
kawasan bebas perdagangan dalam rangka
meningkatkan daya saing ekonomi kawasan
regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN
sebagai basis produksi dunia, yang ditargetkan
untuk dicapai dalam kurun waktu 15 (lima
belas) tahun (sejak tahun 1993 sampai dengan
tahun 2008), yang kemudian dipercepat menjadi
tahun 2003, dan terakhir kembali dipercepat
menjadi tahun 2002. Skema Common Effective
Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area
(CEPT- AFTA) merupakan suatu skema untuk
mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif
hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan
kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif
lainnya. Perkembangan terakhir terkait AFTA
yaitu adanya kesepakatan untuk menghapuskan
semua bea masuk impor barang bagi Brunei
Darussalam pada tahun 2010, Indonesia,

Malaysia, Philippines, Singapura, dan Thailand,
dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam
pada tahun 2015.
Dalam perdagangan bebas, Indonesia telah
menetapkan
aturan-aturan
hukum
yang
mengatur tentang hukum perdagangan bebas.
Hukum perdagangan bebas adalah suatu
aturan hukum, kaedah hukum, serta prinsip
hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi,
khususnya untuk perdagangan yang dilakukan
oleh negara dalam memenuhi kebutuhan
ekonomi global yang bersifat bebas sesuai dengan
aturan hukum internasional yang berlaku2 .
Di Indonesia, Narkotika sudah pada level
yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam
keamanan dan kedaulatan negara. Banyak
kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika.
Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh
oleh peredaran narkotika lambat laun berubah
menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula
anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun
yang seharusnya masih tabu mengenai barang
haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi
sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan
ketergantungannya3 . Narkotika menurut Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran,
hilangnya
rasa,
mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika
dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga
sulit untuk mendeteksi penggunanya. Pabrik
narkoba secara illegal pun banyak didapati di
Indonesia. Peredaran narkotika di Indonesia
sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara
Asing seperti kasus Tee Kok King alias Ayung
alias Polo yang berkewarganegaraan Malaysia.
Polo diringkus Polda Bali saat membawa sabu
seberat 4,64 gram netto, yang rencananya akan
diperdagangkan oleh pelaku4 .
Pecandu narkotika wajib direhabilitasi.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan,
Korban
Penyalahgunaan
dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah

1 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30.
2 Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 5.
3 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 101.
4 http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset
kopi-herbal-1453717157
(diakses 28 Januari 2016)
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orang yang menggunakan atau menyalahgunakan
narkotika dalam keadaan ketergantungan baik
secara fisik maupun psikis, tentang penempatan
penyalah guna, korban penyalahguna dan
pecandu narkotika ditempatkan ke dalam
lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti
menempatkan penyalah guna narkotika sebagai
korban kejahatan narkotika.
Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip
oleh Barda Nawawi Arief; kejahatan atau tindak
kriminal merupakan salah satu bentuk dari
perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan
melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada
masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut
beliau perilaku menyimpang itu merupakan
suatu ancaman yang nyata atau ancaman
terhadap norma-norma sosial yang mendasari
kehidupan atau keteraturan sosial, dapat
menimbulkan ketegangan individual maupun
ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan
ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya
ketertiban sosial5. Dapat dikatakan bahwa
keistimewaan yang diberikan kepada pecandu/
pemakai yang telah candu dengan narkotika di
Indonesia mendapat hak untuk direhabilitasi
sehingga banyak generasi muda memakai
narkotika untuk dirinya sendiri dikarenakan
penegakan hukum di Indonesia tidak tegas dan
tidak memberikan efek jera.
Penegakan hukum mempunyai sasaran agar
orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat
terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1)
takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan
dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat
hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena
malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan
sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan
untuk kepentingan internalisasi6. Ketentuan
perundang-undangan yang mengatur masalah
narkotika telah disusun dan diberlakukan
melalui UU Narkotika. Namun demikian
kejahatan yang menyangkut tentang narkotika
belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus
terakhir, banyak bandar dan pengedar narkotika
yang tertangkap dan mendapat sanksi berat,
tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek
jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan
untuk memperluas daerah operasinya7.
Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

narkotika,
diatur
mengenai
penguatan
kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan
Narkotika Nasional. Dasar hukum pembentukan
Badan Narkotika Nasional adalah Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang
Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika
Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/
Kota. Badan Narkotika Nasional merupakan
lembaga non struktural yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas
dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UU
Narkotika, peran Badan Narkotika Nasional
(BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah
nonkementerian dan diperkuat kewenangannya
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
BNN berkedudukan di bawah Presiden dan
bertanggung jawab kepada Presiden dan
mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan
kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yaitu
BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
timbul pertanyaan:
1. bagaimana penegakan hukum terhadap
kejahatan narkotika di Indonesia menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;
2. bagaimana perlindungan terhadap anak
penyalahgunaan narkoba ditinjau dari aspek
viktimologi; dan
3. bagaimana peredaran sindikat narkotika
di Indonesia dalam era perdagangan bebas
internasional ditinjau dari aspek hukum
Internasional?
B. Pembahasan
B.1. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan
Narkotika di Indonesia menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika
Dampak dari penyalahgunaan Narkotika
tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya
dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama
mengancam kemajuan bangsa dan keamanan
negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren
atau masih dominan diantara beberapa kasus
kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan
itupun hanya sebatas kasus yang terungkap
atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni,2013), hlm. 42.
6 Siswantoro Sonarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 142.
7 O.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan
(Bandung: Alumni, 2012), hlm. 260.
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banyak kasus Narkotika yang diselesaikan
secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak
terdata (dark number).
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal
dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika
merupakan obat atau bahan yang bermanfaat
di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan,
dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun
di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan
yang sangat merugikan apabila dipergunakan
tanpa adanya pengendalian serta pengawasan
yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila
ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan
narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya
melarang penggunaan narkotika tidak sesuai
dengan ketentuan undang-undang. Keadaan
yang demikian ini dalam tataran empirisnya
mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan
bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu
pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis
yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang
mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya
fisik maupun psikis mental semua lapisan
masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak
hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi
juga golongan setengah baya maupun golongan
usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi
terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan
desa-desa8 .
Menurut psikiater Graham Blaine, sebabsebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai
berikut9 :
a. untuk membuktikan keberanian dalam
melakukan
tindakan-tindakan
yang
berbahaya dan mempunyai resiko;
b. untuk menantang suatu otoritas terhadap
orangtua, guru, hukum atau instansi
berwenang;
c. untuk mempermudah penyaluran dan
perbuatan seksual;
d. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian
dan ingin memperoleh pengalamanpengalaman emosional;
8
9
10
11
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e. untuk berusaha agar dapat menemukan
arti hidup;
f.

untuk mengisi kekosongan dan mengisi
perasaan
bosan,
karena
kurang
kesibukan;

g. untuk menghilangkan rasa frustasi
dan kegelisahan yang disebabkan oleh
problema yang tidak bisa diatasi dan
jalan pikiran yang buntu, terutama bagi
mereka yang mempunyai kepribadian
yang tidak harmonis;
h. untuk mengikuti kemauan kawan dan
untuk memupuk solidaritas dengan
kawan-kawan; dan
i.

karena didorong rasa ingin tahu (curiosity)
dan karena iseng (just for kicks)

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak
legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah
dikelompokkan tiga keinginan yaitu10:
a. mereka yang ingin mengalami (the
experience
seekers)
yaitu
ingin
memperoleh pengalaman baru dan
sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
b. mereka yang bermaksud menjauhi atau
mengelakkan realita hidup (the oblivion
seekers) yaitu mereka yang menganggap
keadaan terbius sebagai tempat pelarian
terindah dan ternyaman; dan
c. mereka
yang
ingin
merubah
kepribadiannya (personality change) yaitu
mereka yang beranggapan menggunakan
narkotika dapat merubah kepribadian,
seperti menjadi tidak kaku dalam
pergaulan. Sedangkan untuk orang-orang
dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan
menggunakan narkotika yaitu sebagai
berikut11:
a. menghilangkan
penyakit kronis;

rasa

sakit

dari

b. menjadi
kebiasaan
(akibat
penyembuhan dan menghilangkan
rasa sakit);
c. pelarian dari frustasi; atau
d. meningkatkan kesanggupan untuk
berprestasi (biasanya sebagai zat
perangsang).
Pemberantasan narkotika tentunya tidak
dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya

Hari Sasangka,Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2011),
Ibid.,
Soedjono Dirdjosisworo, Pathologi Sosial (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 70-71.
Hari Sasangka, Op.cit.,
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fokus pada level para pengguna. Seharusnya
penguna
maupun
pecandu
ditempatkan
sebagai korban ataupun pasien yang harus
direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi
kepolisian adalah para pengedar/bandar.
Logikanya, dengan menangkap pengguna maka
tentunya dapat membantu untuk menangkap
pengedarnya yang kemudian pengguna dengan
kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi
seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009
tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke
dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan
untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana
secara tegas bahkan jika mencukupi syarat
dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat
dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang
luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan
precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun
di sisi lain juga tercermin semangat melindungi
penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu
maupun sebagai korban penyalahgunaan
narkotika.
Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU
Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. dalam bentuk tunggal (penjara atau
denda saja)

Pasal
113
116

Pidana penjara
dan
pidana denda

(2) Pidana mati, atau pidana
penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat
paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal
115

Pidana seumur
hidup
atau pidana
penjara dan
pidana denda

Pasal
117

Pidana penjara
dan
pidana denda
pemerintahan
(pemetaan
urusan)

c. dalam bentuk komulatif (penjara dan
denda)

Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi Pengedar Narkotika

Pasal

Jenis Sanksi

Bentuk Sanksi

Pasal
111
112

Pidana penjara
dan
pidana denda

(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.8.000.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).

(1) Pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana denda paling
sedikit Rp. 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.
6.000.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah).
(2) Pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga)

d. dalam
bentuk
kombinasi/campuran
(penjara dan/atau denda).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.8.000.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).
(2) Pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara
paling singkat paling singkat
5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
1/3 (sepertiga)

b. dalam bentuk alternatif (pilihan antara
denda atau penjara)

Tabel 1

(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling
sedikit Rp.1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)
dan paling banyak
Rp.10.000.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal
118
119
121

Pidana mati,
pidana
penjara seumur hidup
atau pidana
penjara dan
pidana denda

(1) Pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana denda paling
sedikit Rp. 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.
6.000.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah).
(2) Pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga)

(2) Pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit
Rp.800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) dan
pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
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Pasal
120
123
124

Pidana penjara
dan
pidana denda

(1) Pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana denda paling
sedikit Rp. 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.
5.000.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

Pasal
126

Pidana penjara dan
pidana denda

(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling
sedikit Rp.1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan
pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

(2) Pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima) tahun dan
pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal
122
125

Pidana penjara
dan
pidana denda

(1) Pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun
dan pidana denda paling
sedikit Rp.400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.3.000.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
(2) Pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tabel 2
Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi Pengguna Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Pasal

Jenis Sanksi

Bentuk Sanksi

Pasal
116

Pidana mati,
pidana
penjara seumur hidup,
atau pidana
penjara dan
pidana denda

(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling
sedikit Rp.1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)
dan paling banyak
Rp.10.000.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
(2) Pidana mati, atau pidana
penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling
singkat paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal
121

Pidana mati,
pidana
penjara seumur hidup,
atau pidana
penjara dan
pidana denda

(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.8.000.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).
(2) Pidana mati, pidana penjara
seumur hidup, atau pidana
penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah)

Pasal
134

Pidana penjara dan
pidana denda

(1) Pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau
pidana denda paling banyak
Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah).
(2) Pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak
Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah)

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana
yaitu;
1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati,
pidana penjara, kurungan, dan denda; serta
2) pidana
tambahan
yang
terdiri
dari
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan
barang-barang tertentu, dan pengumuman
putusan hakim.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP,
terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU
Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara,
denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang
tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika
maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan
pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya
apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika,
maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai
UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan
Pasal 148 yang berbunyi12:
“apabila
putusan
pidana
denda
sebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan
pelaku tindak pidana narkotika dan
tindak pidana precursor narkotika,
pelaku dijatuhi pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti
pidana denda yang tidak dapat dibayar”
Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini
berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti
atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah
kurungan dan bukan penjara. Dalam hemat saya,

12 A.R. Sujono dan Bony Daniel, “Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 214.
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sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika
tentulah
berlaku
ketentuan
pemidanaan
misalnya perampasan barang-barang tertentu
(Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan
mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau
pengumuman putusan hakim merupakan bagian
dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika.
Bahkan dengan tidak adanya amar putusan
pidana tambahan khususnya pencabutan hakhak tertentu terhadap pelaku tindak pidana
narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat
mengakibatkan putusan dibatalkan. Hal ini
sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000,
tertanggal 27 Januari 200113 :
“Bahwa oleh karena tindak pidana yang
dilakukan terdakwa adalah berupa
penyalahgunaan narkoba, yang oleh
masyarakat
maupun
pemerintah
dianggap sebagai kejahatan berat yang
dapat merusak keluarga, maupun
generasi muda dan Negara, maka pidana
yang
dijatuhkan
kepada
terdakwa
tidak cukup dengan hukuman penjara
dan denda, tetapi harus dijatuhi
hukuman tambahan, yaitu dipecat
dari anggota TNI Kopassus dan oleh
karenanya putusan Mahkamah Militer
Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.”
Dalam Pasal
menyatakan:

127

UU

Narkotika

yang

(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 .
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau
terbukti sebagai korban penyalahgunaan
Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial.
Barda
Nawawi
mengutarakan
masih
pentingnya menggunakan sarana penal dalam
rangka menanggulangi kejahatan yaitu14 :
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita
tidak dapat hidup, sekarang maupun di
masa yang akan datang tanpa pidana;
b. Sanksi pidana merupakan alat atau
sarana terbaik yang tersedia, yang kita
miliki untuk menghadapi kejahatankejahatan atau bahaya besar serta untuk
menghadapi ancaman-ancaman dari
bahaya;
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan
penjamin yang utama/terbaik dan
suatu ketika merupakan pengancam
yang utama dari kebebasan manusia. Ia
merupakan penjamin apabila digunakan
secara hemat, cermat dan secara
manusiawi, ia merupakan pengancam
apabila digunakan secara sembarangan
dan secara paksa.
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan
menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar
kriminologi disebut juga dengan cara represif.
Tindakan represif menitikberatkan pada upaya
pemberantasan/penindasan/penumpasan
sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan
dijatuhkannya sanksi pidana15.
Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa
kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku
dan sebagai korban sangat sulit dibedakan.
Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan
dan upaya penanggulangannya juga harus
dibedakan. Pengguna narkotika yang awalnya
dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127
tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman
pidana. Di dalam hukum pidana dikenal “tidak
ada kejahatan tanpa korban”, sehingga dapat
dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena
kejahatan yang dilakukannya sendiri.
BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan
penegak hukum lainnya termasuk juga
komponen masyarakat mempunyai tanggung
jawab untuk melakukan penanggulangan
dan pencegahan terhadap penyalahgunaan
narkotika. Hal tersebut merupakan amanat
dari peraturan perundang-undangan, termasuk
dalam hal ini UU Narkotika. Pencegahan

13 Ibid.
14 Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 31.
15 Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi (Bandung: Remaja Karya, 2013), hlm. 28.
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penyalahgunaan narkotika harus sesegera
mungkin dilakukan dengan tindakan yang
bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer,
pencegahan skunder, dan pencegahan tersier,
seperti berikut ini16:
1. Pencegahan Primer
adalah pencegahan yang ditujukan kepada
individu, kelompok atau masyarakat luas
yang belum terkena kasus penyalahgunaan
narkoba. Pencegahan diberikan dengan
memberikan informasi dan pendidikan
meliputi kegiatan alternatif agar mereka
terhindar dari penyalahgunaan narkoba
serta memperkuat kemampuannya untuk
menolak.
2. Pencegahan Sekunder
adalah pencegahan yang ditujukan kepada
individu,
kelompok
atau
masyarakat
luas yang rentan terhadap atau lebih
menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan
narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui
jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan
agar mereka berhenti, kemudian melakukan
kegiatan positif dan menjaga agar mereka
tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan Tersier
adalah pencegahan yang ditujukan kepada
mereka yang sudah menjadi pengguna
atau yang telah menderita ketergantungan.
Pencegahan
dapat
dilakukan
melalui
pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga
agar mereka tidak kambuh dan sakaw.
B.2. Perlindungan
terhadap
Anak
Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari
Aspek Viktimologi
Pembatasan umur bagi anak yang melakukan
tindak pidana atau berhadapan dengan hukum
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
yaitu pada Pasal 1 angka 4 dimana disebutkan
bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana
yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana.
Anak adalah orang dalam perkara anak telah
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin. Namun seiring dengan
perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah
Konstitusi (MK) melakukan Judicial Review
terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak dimana Mahkamah
Konstitusi merubah bunyi Pasal tersebut
menjadi Anak adalah orang dalam perkara anak
nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin. Anak sangat
perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan
yang dapat mempengaruhi perkembangan
fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena
itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat
melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.
Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai
cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang telah
dituangkan dalam pembukaan alinea keempat
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 yaitu membentuk suatu
pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Salah satu bidang
hukum yang harus di tegakkan adalah bidang
hukum pidana. Hal ini dikarenakan eksistensi
hukum pidana sampai saat ini masih diakui
sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi
atau mencegah terjadinya kejahatan khususnya
kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang
yang sebagian besar dilakukan oleh anak yang
masih berusia dibawah usia 21 (dua puluh satu)
tahun.
Permasalahan
yang
timbul
ketika
membicarakan
hukum
yaitu
terjadinya
kejahatan dan pelanggaran tidak terlepas dari
pelaku, perbuatan, punishment dan korban. Pada
masalah pelaku, hukum pidana lebih cenderung
membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku
tindak pidana, apakah dia dapat dikenai
pertanggung jawaban pidana atau tidak, dan
mengenai ada tidaknya alasan pembenar
maupun alasan pemaaf pada pelaku. Kemudian
pada masalah perbuatan, lebih menitik beratkan
pada perbuatan tersebut melawan hukum
atau tidak (criminal act). Selanjutnya masalah
punishment akan lebih menitikberatkan pada
stelsel hukum pidana. Terakhir masalah korban,

16 Yusuf Apandi, Katakan Tidak Pada Narkoba (Bandung: Simbiosa Rekatama Mebia, 2012), hlm. 22.
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hal ini seringkali dilupakan dalam masalah
pidana, padahal korban merupakan pihak yang
seharusnya diperhatikan. Pada saat berbicara
tentang korban kejahatan, cara pandang kita
tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui
viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang
berkaitan dengan korban, yaitu faktor penyebab
munculnya kejahatan, bagaimana seseorang
dapat menjadi korban, upaya mengurangi
terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban
korban kejahatan17.
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena
adanya interelasi antara fenomena yang ada dan
yang saling mempengaruhi. Pada umumnya
hubungan korban dengan kejahatan adalah
pihak yang menjadi korban sebagai akibat
kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena
ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Hal
terpenting yang disepakati dalam hubungan ini
yaitu bahwa pihak korban adalah pihak yang di
rugikan dan pelaku adalah pihak yang mengambil
untung atau merugikan korban. Apabila hendak
menemukan upaya penanggulangan kejahatan
yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya
tidak hanya terfokus pada hal-hal yang berkaitan
dengan faktor penyebab timbulnya kejahatan
atau metode apa yang paling tepat dipergunakan
dalam penanggulangan kejahatan. Hal terpenting
yang tidak boleh luput untuk dipahami adalah
masalah korban kejahatan itu sendiri yang
dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi
pemicu munculnya kejahatan atau juga bahkan
menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Di satu
sisi, anak pengguna narkotika adalah pelaku
dari tindak pidana narkotika yang diatur dalam
UU Narkotika, namun di sisi lain ia juga adalah
korban dari tindak pidana yang dilakukannya
sendiri.
Kajian terhadap korban dipelajari dengan
ilmu tersendiri yaitu Viktimologi dan di dalam
viktimologi tersebut terdapat berbagai kajian
mengenai korban diantaranya adalah mengenai
peranan korban dalam suatu tindak pidana
khususnya Narkotika. Von Hentig, seperti yang
dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa
peranan korban dalam menimbulkan kejahatan
adalah18:

a. tindakan kejahatan memang dikehendaki
oleh si korban untuk terjadi;
b. kerugian
akibat
tindak
kejahatan
mungkin dijadikan si korban untuk
memperoleh keuntungan lebih besar;
c. akibat yang merugikan si korban mungkin
merupakan kerja sama antara si pelaku
dan si korban; dan
d. kerugian
akibat
tindak
kejahatan
sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada
provokasi si korban.
Lain halnya dengan pendapat JE. Sahetapy
yang melihat hubungan antara kejahatan
dengan korban secara berbeda. JE Sahetapy
menawarkan suatu istilah ”viktimitas” berasal
dari kata ”victimity”, dimana dia menginginkan
adanya pembatasan hubungan antara masalah
korban dengan faktor kejahatan. ”Jadi kalau kita
beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka
dengan sendirinya masalah korban tidak perlu
selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan”19.
Sedangkan Arif Gosita mendefinisikan korban
dalam berbagai dimensi antara lain:
a. korban akibat perbuatan manusia,
korban akibat perbuatan manusia
dapat menimbulkan perbuatan kriminal
misalnya: korban kejahatan Narkotika,
korban kejahatan perkosaan, korban
kejahatan politik, dan yang bukan bersifat
kriminal (perbuatan perdata) misalnya
korban dalam bidang Administratif, dan
lain sebagainya; dan
b. korban di luar perbuatan manusia, korban
akibat di luar perbuatan manusia seperti
bencana alam dan lain sebagainya20.
Muladi memiliki pendapat lain mengenai
pengertian ini. Menurut beliau korban adalah
seseorang yang telah menderita kerugian
akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya
secara langsung telah terganggu sebagai akibat
pengalamannya sebagai sasaran kejahatan21.
Dalam hal ini Muladi melihat terciptanya korban
secara langsung dari suatu tindakan kejahatan.
Sementara Asep N Mulyana berpendapat bahwa
ada 2 (dua) kategori korban yaitu direct victim dan
indirect victim. Muladi dalam tulisan lainnya juga
memaparkan dari segi pandang hukum pidana,
kriminologis dan viktimologis, pendekatan yang

17 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Op.cit., hlm 33.
18 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 9.
19 Ibid, hlm. 8.
20 Ibid, hlm. 25.
21 Muladi, ”Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan” (makalah disampaikan pada Seminar Viktimologis di Universitas
Airlangga, Surabaya, 28-29 Oktober 2011)

9

Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 1 - 16

berorientasi pada hubungan pelaku dan korban
(offender-victim-oriented) untuk dapat melakukan
identifikasi korban dalam beberapa kategori
sebagai berikut:
a. korban serta merta (unrelated victim),
karena nasib;
b. korban
yang
turut
(provocated victim);

memprovokatif

c. korban yang turut mendorong, tanpa
harus memprovokasi (precipative victim);
d. korban secara fisik lemah (biolocally week
victim), seperti anak, wanita,orang cacat;
e. korban yang lemah secara sosial (socially
week victim), misalnya kelompok imigran,
minoritas;
f.

korban politis (political victim); dan

g. korban latent, yakni mereka yang
mempunyai karakter perilaku yang selalu
menjadi korban (victimo nato)22.
Frank R. Prassel menyatakan bahwa korban
merupakan sosok yang terlupakan dalam studi
kejahatan. Para korban kejahatan Narkotika,
korban kekerasan, perampokan, pencurian
dan tindakan lainnya telah diabaikan oleh
polisi, pengadilan, dan akademisi yang hanya
derkonsentrasi dalam mempelajari penjahat”23.
Dalam hal korban Anak, perlindungan yang
diberikan oleh pemerintah kepada anak yang
dalam situasi darurat adalah perlindungan
khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang
berbunyi :
(1) Pemerintah,
Pemerintah
Daerah,
dan
lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan
Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan
Khusus
sebagaimana dimaksud
diberikan kepada:

kepada
Anak
pada ayat (1)

a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari
terisolasi;

kelompok

minoritas

dan

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/
atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau
psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban
penelantaran;

perlakuan

salah

dan

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi
dari pelabelan terkait dengan kondisi
Orang Tuanya.
Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak berbunyi :
Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan
melalui upaya:
a. penanganan yang cepat, termasuk
pengobatan dan/atau rehabilitasi secara
fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan
penyakit dan gangguan kesehatan
lainnya;
b. pendampingan psikososial pada
pengobatan sampai pemulihan;

saat

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang
berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian
pendampingan
peradilan.

perlindungan
pada
setiap

dan
proses

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun
anak penyalahgunaan Narkotika melakukan
kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang,
tetap anak tersebut harus dilindungi dan
dilakukan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN.
B.3. Peredaran
Sindikat
Narkotika
di
Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas
Internasional ditinjau dari Aspek Hukum
Internasional
Pada era perdagangan bebas, secara faktual
batas antar negara semakin kabur meskipun
secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Pelaku

22 Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Muladi, Perempuan dalam Wacana Perkosaan, (Yogyakarta: PKBI, 2013), hlm. 139-140.
23 Frank R. Prassel, Criminal Law, Justice, and Society (California: Goodyear Publishing Company Inc., 2014), hlm. 65.
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kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun
batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu
wilayah negara ke wilayah negara lain dengan
bebas. Para pelaku kejahatan telah sejak lama
menggunakan konsep perdagangan bebas tanpa
dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan
yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini,
hukum dengan segala keterbatasannya menjadi
pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut24.
Pengertian tentang kejahatan internasional
telah diterima dunia internasional dan merupakan
pengertian yang bersifat umum. Dalam
kenyataannya, kejahatan internasional adalah
kejahatan yang telah disepakati dalam konvensikonvensi internasional serta kejahatan yang
beraspek internasional25. Kejahatan yang diatur
dalam konvensi internasional yaitu meliputi
kejahatan narkotika, kejahatan terorisme,
kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap
penerbangan sipil, dan kejahatan-kejahatan
lainnya26. Karakteristik kejahatan internasional
adalah kejahatan yang membahayakan umat
manusia, kejahatan yang mana pelakunya
dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap
bukan kejahatan politik27. Kejahatan-kejahatan
yang beraspek internasional lebih sering disebut
sebagai kejahatan transnasional28. Kejahatan
transnasional meningkat akibat perkembangan
era perdagangan bebas internasional salah
satunya kejahatan peredaran gelap narkotika.
Kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu
kejahatan
berdimensi
internasional
yang
memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat),
adanya dukungan dana yang besar, serta
peredarannya memanfaatkan teknologi yang
canggih. Peredaran gelap narkotika internasional
selalu melibatkan warga negara asing dan
berdampak terhadap teritorial dua negara atau
lebih serta selalu didahului oleh persiapan
atau perencanaan yang dilakukan diluar batas
teritorial negara tertentu. Selain itu, modus
operandi tindak pidana narkotika internasional
terbagi atas tiga wilayah operasi yaitu negara
keberangkatan, negara transit dan negara tujuan
pemasaran.

Beberapa kawasan yang menjadi negara
sumber atau keberangkatan peredaran gelap
narkotika psikotropika antara lain29:
1. Heroin:
a. Thailand-Myanmar-Laos
atau
yang
dikenal dengan sebutan negara Golden
Triangle (Segitiga Emas)
b. Iran-Pakistan-Afganistan
atau
yang
dikenal dengan negara Golden Crescent
(Bulan Sabit Emas)
2. Kokain, banyak berasal dari Kolumbia, Peru,
Bolivia dan Brazil.
3. Methamphetamine (shabu-shabu), banyak
berasal dari Hongkong dan Cina.
4. Ekstasi, banyak berasal dari Hongkong, Cina
dan Belanda.
Kebijakan
penanggulangan
kejahatan
narkotika pada awalnya dituangkan dalam The
United Nation's Single Convention on Narcotic
Drugs 1961. Konvensi ini pada dasarnya
dimaksudkan untuk30:
1. menciptakan satu konvensi internasional
yang dapat diterima oleh negara-negara
di dunia dan dapat mengganti peraturan
mengenai pengawasan internasional terhadap
penyalahgunaan narkotika yang terpisahpisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. menyempurnakan cara-cara pengawasan
peredaran
narkotika
dan
membatasi
penggunaannya khusus untuk kepentingan
pengobatan
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan; dan
3. menjamin adanya kerjasama internasional
dalam pengawasan peredaran narkotika
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut
diatas.
Dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar
negara terhadap pemberantasan peredaran gelap
narkotika harus ditingkatkan karena sangat sulit
bagi suatu negara untuk dapat memberantas
peredaran
gelap
narkotika
yang
sudah
mendunia ini sendirian. Dalam hal ini kejahatan
transnasional dibidang Narkotika semakin

24 R. Makbul Padmanagara, Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 58. 23
25 Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian (Jakarta: NCB Indonesia, 2014), hlm. 132.
26 R. Makbul Padmanagara, Loc.cit.
27 Sardjono, Op.cit., hlm. 135.
28 Transnational crime digunakan dalam Keputusan Kongres PBB ke VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap
para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal
Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Terakhir Transnational crime digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional
Terorganisasi tahun 2000. yang diartikan, sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik (1) melibatkan dua negara atau lebih; (2)
pelakunya atau korban WNA; (3) sarana melampaui batas territorial satu atau dua negara .
29 Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar (Jakarta: POLRI Press, 2012), hlm. 9.
30 Budiarto, M. SH, Ekstradisi dalam Hukum Nasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 12.
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meningkat, sehingga dalam penyidikan terhadap
kejahatan tersebut penyidik dihadapkan pada
birokrasi dan sistem hukum yang berbeda yang
mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan,
bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan.
Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral
telah dilakukan antar negara guna mengatasi
permasalahan yang terjadi, khususnya dalam
penanganan kejahatan narkotika tersebut.
Disamping itu, jika kejahatan narkotika
terjadi dan melibatkan lebih dari satu negara,
maka permasalahan yang mungkin timbul dalam
penanganannya diantaranya yaitu mengenai:
1. masalah batas negara dan yurisdiksi;
2. perbedaan hukum nasional masing-masing
Negara;
3. ada tidaknya perjanjian ekstradisi;
4. ada tidaknya perjanjian mengenai bantuan
timbal balik (mutual legal assistance); dan
5. kecepatan dalam pertukaran informasi
antara negara-negara yang menjadi tujuan
peredaran gelap narkotika.
Batas dari kewenangan aparat penegak
hukum dalam melakukan penegakan hukum
dibatasi oleh suatu wilayah negara yang
berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi
hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain
para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan
lebih bebas melewati batas wilayah negara
sepanjang didukung dengan adanya dokumen
keimigrasian yang memadai, sehingga prosesnya
sedikit lambat dan berbelit-belit. Pola peredaran
sindikat narkotika dan obat-obat terlarang di
wilayah Indonesia dapat digambarkan sebagai
berikut:
1. dari bulan sabit emas Asia Tengah, narkotika
dan obat-obat terlarang melewati perjalanan
panjang untuk sampai ke Indonesia.
2. pengedar memasukkan narkotika dan
obat-obat terlarang dengan sembunyi dan
sangat rahasia yaitu dalam beberapa kaleng
merah, sepintas kaleng tersebut berisi
manisan bermerek Sheezan dari Lahore,
Pakistan. Dan jika dibuka, mata hanya
melihat manisan berwarna coklat. Tetapi,
tak disangka di dalamnya terdapat 3.455
gram heroin dan 524 gram sabu di dalam
bungkusan plastik. Dan bungkusan tersebut
dimasukkan dalam kardus sachet kopi dan
makanan ringan. Beratnya hanya 10 gram

hingga 100 gram. Semuanya diperkirakan
bernilai Rp.4.500.000.000.- (empat miliar
rupiah). Narkotika di Indonesia berasal
dari daerah-daerah produsen terkemuka di
dunia. Heroin dan sabu misalnya, berasal
dari golden crescent, yaitu Afghanistan, Iran,
dan Pakistan.
3. Pasokan dari Afghanistan skala besar, yaitu
mencapai 93% (Sembilan puluh tiga persen).
Dari jumlah tersebut, 12% (dua belas persen)
didistribusikan melalui jalur utara ke Eropa
dan Asia melalui Turkmenistan, Tajikistan,
Uzbekistan, dan Kazakhstan. Sejumlah 53%
(lima puluh tiga persen) sabu dan heroin
dikirim melalui jalur barat ke Eropa Iran.
Tidak kurang dari 700 ton sabu dan heroin
beredar di jalur ini setiap tahun. Sekitar 35%
(tiga puluh lima persen) dikirim ke Asia Timur
Jauh melalui Pakistan, khususnya melalui
jalur Pakistan dan India. Negara tujuannya
adalah Thailand, Kamboja, Malaysia, dan
Indonesia.
4. Dari Pakistan, khususnya Karachi dan
Lahore, barang haram itu dikirim ke
Bangkok, Phuket, dan terus ke selatan
melalui Songkla, Pattani-semua di Thailandhingga ke Malaysia dan Indonesia.
5. Dari India, sabu dan heroin beredar ke
Nephal, Mumbai, Chenai, dan Hyderabad,
kemudian ke Kuala Lumpur, Port Klang,
Melaka, Johor Baru, dan masuk ke Selat
Malaka. Medan, Kepulauan Riau, dan Dumai
menjadi tempat transit berikutnya. Melalui
Kuching, narkotika terus masuk ke Indonesia
melalui perbatasan Entikong ke Pontianak
dan Jakarta. Juga melalui Nunukan ke
Tarakan atau kota-kota lain di Sulawesi yang
mempunyai hubungan transportasi dari
Nunukan31.

Gambar 1
Rute Peredaran Gelap Heroin dari Segitiga Emas
Sumber Data: Direktorat Tindak Pidana narkoba Mabes
Polri 2014

31 Seribu Cara Penyelundupan Narkotika ke Indonesia. Dalam http://bataviase.co.id. Diakses tanggal 29 Januari 2016.23
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menggunakan narkotika, yang jika dilakukan
tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak
yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika.
C. Penutup
Dari pembahasan yang telah diuraikan di
atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Gambar 2
Rute Peredaran Gelap Shabu, Ecstassy, Marijuana
Sumber Data: Direktorat Tindak Pidana narkoba Mabes
Polri 2014.

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama
11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan
perubahan pada tanggal 6 Maret sampai
dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang
menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk
penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972,
termasuk oleh Indonesia32. Transformasi yang
dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya
melalui Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Illicit Traffic in
Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika
dan Psikotropika,1988), dengan pertimbangan
bahwa
Pemerintah
Republik
Indonesia
memandang
perlu
untuk
bersama-sama
dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif
mengambil bagian dalam upaya memberantas
peredaran gelap narkotika dan psikotropika,
oleh karena itu telah menandatangani United
Nations Convention Againts Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,
1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang
Pemberantasan
Peredaran
Gelap
Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina,
Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah
pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika
1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan
undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta
membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1976 tentang Narkotika. Saat ini Negara Indonesia
telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara
tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai
dari mengimpor, mengekspor, memproduksi,
menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau

1. Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU
Narkotika dapat dikelompokkan sebagai
berikut :
a. dalam bentuk tunggal (penjara atau
denda saja);
b. dalam bentuk alternatif (pilihan antara
denda atau penjara);
c. dalam bentuk komulatif (penjara dan
denda); dan
d. dalam
bentuk
kombinasi/campuran
(penjara dan/atau denda).
Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 111,
Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116,
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120
– Pasal 126, Pasal 134 dan Pasal 127 UU
Narkotika. sedangkan Penegak Hukum yang
menegakkan hukum terhadap kejahatan
Narkotika dan obat-obat terlarang yaitu
BNN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika
Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan
Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Selain
itu penegak hukum yang turut menegakkan
hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan
Hakim.
2. Menurut Ilmu Viktimologi, Anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkoba tergolong
kepada self victimizing victims, yaitu mereka
yang menjadi korban karena kejahatan yang
dilakukannya sendiri sehingga di satu sisi,
anak yang bersangkutan adalah pelaku dari
tindak pidana narkotika yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009
tentang Narkotika, namun di sisi lain ia
juga adalah korban dari tindak pidana yang
dilakukannya sendiri.
3. Kebijakan
penanggulangan
kejahatan
narkotika pada awalnya dituangkan dalam
The United Nation's Single Convention on
Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini pada
dasarnya dimaksudkan untuk:

32 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2013), hlm. 45.
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a. menciptakan satu konvensi internasional
yang dapat diterima oleh negara-negara
di dunia dan dapat mengganti peraturan
mengenai
pengawasan
internasional
terhadap penyalahgunaan narkotika yang
terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian
internasional.
b. menyempurnakan
cara-cara
pengawasan peredaran narkotika dan
membatasi
penggunaannya
khusus
untuk kepentingan pengobatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan; dan
c. menjamin adanya kerjasama internasional
dalam pengawasan peredaran narkotika
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut
diatas.
Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama
11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan
perubahan pada tanggal 6 Maret sampai
dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang
menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk
penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972,
termasuk oleh Indonesia. Transformasi yang
dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya
dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Illicit Traffic in
Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika,1988), dengan pertimbangan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia memandang
perlu untuk bersama-sama dengan anggota
masyarakat dunia lainnya aktif mengambil
bagian dalam upaya memberantas peredaran
gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena
itu telah menandatangani United Nations
Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances, 1988
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada
tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan
Konvensi Psikotropika 1971, dengan undangundang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang
Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah
melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika yang secara tegas
menguraikan
beberapa
perbuatan
mulai
dari mengimpor, mengekspor, memproduksi,
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menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau
menggunakan narkotika, yang jika dilakukan
tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak
yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika.
Adapun hal-hal yang dapat disarankan adalah
sebagai berikut:
1. Sebaiknya penegakan hukum terhadap
Kejahatan Narkotika di Indonesia menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang
Narkotika
harus
ditegaskan
aturannya sehingga pengguna dan pengedar
yang melakukan kejahatan Narkotika dan
obat-obat terlarang mendapatkan efek jera
dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Sebaiknya anak penyalahgunaan Narkotika
lebih dilindungi dikarenakan menurut
viktimologi anak tersebut menjadi korban
dan menjadi pelaku, anak tersebut diberikan
rehabilitasi sehingga sadar akan perilaku
yang dilakukannya merupakan kejahatan
yang membahayakan dirinya baik dari fisik
maupun psikis.
3. Sebaiknya Indonesia lebih tegas terhadap
peredaran sindikat Narkotika dalam era
perdagangan bebas internasional dan saling
memperkuat kerjasama dengan Negara lain
dalam pemberantasan peredaran sindikat
Narkotika dengan membuat perjanjian
kerjasama internasional.
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EVALUASI PENGADILAN PERIKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI BIDANG PERIKANAN DALAM RANGKA PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN
(EVALUATION OF COURT FOR FISHERIES CASES TO LAW ENFORCEMENT
IN THE FIELD OF FISHERIES IN THE FRAMEWORK OF THE SECOND
AMENDMENT TO THE LAW ON FISHERIES)
Khopiatuziadah
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta10270, Indonesia
email: zaha.alin@gmail.com
(Naskah diterima 15/10/2016, direvisi 20/03/2017, disetujui 27/03/2017)
Abstrak
Pengadilan perikanan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan
kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia
maupun warga negara asing. Tulisan ini menyajikan berbagai permasalahan, kendala, dan hambatan yang harus
dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut setelah 10 tahun
lebih berlaku. Mengingat akan dilakukannya perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 perlu dilakukan pengkajian terhadap peran pengadilan perikanan dalam menjalankan kewenangannya
dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya guna optimalisasi peran pengadilan perikanan dalam proses
penegakan hukum di bidang perikanan sejalan dengan rencana perubahan undang-undang secara keseluruhan.
Kata kunci: pengadilan perikanan, penegakan hukum
Abstract
A court for fisheries cases created under Law Number 31 of 2004 on Fisheries with the authority to examine, hear,
and decide the case of criminal offenses in the field of fisheries occurring in the territory of fisheries management
of the Republic of Indonesia, whether committed by Indonesian citizens and foreign nationals. This paper presents
various issues, barriers, and obstacles that must be faced in the implementation of the authority that is mandated
by law after 10 years in force. Considering the plan to enact the second amendment to the Law Number 31 of 2004,
it is necessary to do an assessment of the role of the courts fishery by identifying the contributing factors in order to
optimize the role of the courts fishery in the process of law enforcement in the field of fisheries in line with the plan
to amend the law as a whole
Keywords: Court for fisheries cases, law enforcement

A. Pendahuluan
Salah satu potensi yang menjadi modal
pembangunan nasional adalah kekayaan alam
yang terdapat di laut Indonesia.
Indonesia
merupakan negara kepulauan (archipelagic state)
terbesar di dunia, memiliki 17.504 pulau yang
tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan
panjang pantai 99.093 km yang menempati
urutan keempat di dunia setelah Kanada
(265.523 km), Amerika Serikat (133.312 km) dan
Rusia (110.310 km)1. Sedemikian besar potensi
yang terkandung dalam lautan Indonesia,

terutama sumberdaya ikan yang tentunya harus
dijaga secara maksimal. Pemanfaatan kekayaan
laut Indonesia terutama sektor perikanan
harus dijaga sedemikian rupa agar tidak
terjadi eksploitasi yang merugikan bangsa dan
masyarakat Indonesia.
Salah satu faktor penting dalam menjaga
kekayaan sumber daya laut adalah proses
penegakan hukum. Penegakan hukum di bidang
perikanan harus didukung oleh perangkat hukum
yang memadai serta dukungan kelembagaan

1 Tim BPHN, 2015, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta,
hlm. 2.
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peradilan yang baik. Keterbatasan sumber daya
manusia yang memiliki pemahaman tentang
kasus-kasus di bidang perikanan, hukum acara
yang kurang mendukung proses peradilan yang
cepat, serta kurangnya dukungan sarana dan
prasarana yang memadai merupakan faktor
yang menghambat penegakan hukum di bidang
perikanan.
Penyelenggaraan perikanan termasuk di
dalamnya penegakan hukum di bidang perikanan
saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1985 Tentang Perikanan. Undang-Undang
ini menginstruksikan dibentuknya pengadilan
perikanan
yang
berwenang
memeriksa,
mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang
perikanan yang berada di lingkungan peradilan
umum sesuai dengan daerah hukum pengadilan
negeri yang bersangkutan.
Dalam
penyusunan
Program
Legislasi
Nasional Tahun 2015-2019 Pemerintah dan DPR
bersepakat akan melakukan perubahan kedua
terhadap Undang-Undang Nomor
31 tahun
2004 tentang Perikanan yang telah dilakukan
perubahan pertama kali dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009. Baik Pemerintah maupun
DPR rupanya menemukan permasalahan dan
urgensi untuk melakukan perubahan kembali
terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004
tentang Perikanan (UU Perikanan). Berdasarkan
kesepakatan tersebut Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang
Perikanan masuk dalam daftar Program Legislasi
Nasional Tahun 2015-2019 pada nomor urut 68.
DPR menilai bahwa potensi kelautan dan
perikanan yang dimiliki Indonesia merupakan
potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan
untuk masa depan bangsa, sebagai tulang
punggung pembangunan ekonomi. Kehadiran
UU Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi
terjadinya perubahan yang sangat besar di
bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan
ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian
lingkungan sumber daya ikan, maupun

perkembangan metode pengelolaan perikanan
yang semakin efektif, efisien, dan modern2.
Di sisi lain ada berbagai masalah di sektor
kelautan dan perikanan antara lain adanya
pencemaran laut, gejala penangkapan ikan
yang berlebihan, degradasi fisik habitat pesisir,
pencurian ikan (illegal fishing) dan pembuangan
limbah secara illegal3. Senada dengan hal tersebut
Pemerintah menilai bahwa UU Perikanan belum
mampu mengantisipasi perkembangan teknologi
dan kebutuhan hukum di bidang perikanan.
Pemerintah ingin melakukan penguatan sejalan
dengan visi misi Pemerintahan untuk mendukung
pembangunan ekonomi maritim. Pemerintah
juga menekankan penguatan penegakan hukum
di bidang perikanan dan mekanisme pengawasan
pemanfaatan perikanan yang jelas4.
UU Perikanan dianggap masih memiliki
beberapa kelemahan. Lahirnya UU Perikanan
yang di dalamnya mengamanatkan dibentuknya
pengadilan perikanan juga sempat mendapat
sorotan publik. Tak kurang Ketua Mahkamah
Agung sendiri telah dibuat kaget dengan lolosnya
ketentuan dalam Undang-Undang tersebut
mengenai pembentukan pengadilan perikanan,
yang konon pembahasannya tidak melibatkan
pihak Mahkamah Agung. Kritik terhadap
pembentukan
pengadilan
perikanan
juga
dilontarkan oleh pakar hukum pidana Indriyanto
Seno Adji yang menilai bahwa pembentukan
pengadilan khusus hanya akan menimbulkan
kesimpangsiuran dan inkonsistensi atas asas
penyatuatapan, serta melanggar sistematisasi
lembaga peradilan yang mengakui MA sebagai
top judicial. Selain itu dalam pengaturan dan
pelaksanaan penyidikan, tidak ada ketentuan
yang mengatur mengenai mekanisme koordinasi
antara instansi penyidik5.
Akan
tetapi,
pembentukan
pengadilan
perikanan pada dasarnya dilandasi oleh
semangat mengatasi krisis ketidakberdayaan
lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam
menjawab berbagai persoalan hukum yang
terkait penegakan hukum pelanggaran di
bidang perikanan. Selain itu dengan semakin
kompleksnya permasalahan-permasalahan di

2 Deskripsi Konsepsi dari DPR dalam pengusulan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam Program Legislasi
Nasional 2015-2019 lihat http://dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/93, diakses tanggal 6 Oktober 2016 pukul 10:59 wib.
3 Ibid.
4 Deskripsi Konsepsi dari Pemerintah dalam Pengusulan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam Program
Legislasi Nasional 2015-2019 lihat http://dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi2/id/93, diakses tanggal 6 Oktober 2016 pukul 10:59
wib.
5 Deskripsi Konsepsi dari DPR, Loc. Cit.
6 Tim BPHN, 2007, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta,
hlm.2.
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bidang perikanan, dibutuhkan lembaga peradilan
khusus yang lebih profesional yang didukung
dengan sumber daya manusia yang menguasai
persoalan khusus di bidang perikanan6.

dengan rencana perubahan kedua UU Perikanan.

Setelah lebih dari sepuluh tahun berlakunya
UU Perikanan, bagaimana peran pengadilan
perikanan dalam penyelenggaraan perikanan
di Indonesia selama ini terutama dalam
aspek penegakan hukum? Dalam konteks
penegakan hukum di bidang perikanan terdapat
beberapa lembaga yang berwenang menangani
pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia
yang kewenangannya masih tumpang tindih satu
sama lain. Beberapa lembaga tersebut misalnya
TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Polair, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai,
Kejaksaan, Ditjen Perhubungan Laut (Armada
PLP/KPLP), dan Kementerian Kehutanan.

1. Bagaimana pengaturan pengadilan perikanan
sebagai bentuk peradilan khusus dalam
tinjauan peraturan perundang-undangan?

Harus diakui bahwa tumpang tindih
kewenangan penegak hukum dan proses
yudisial menjadi salah satu permasalahan
dalam pelaksanaan UU Perikanan. Beberapa
permasalahan
hukum
yang
berpengaruh
terhadap efektifitas pelaksanaan pengawasan dan
penegakan hukum yang antara lain berkenaan
dengan overlap kewenangan antar instansi
penegak hukum, penyusunan peraturan kurang
memperhatikan aspek harmonisasi, penormaan
yang kabur/samar, belum diadopsinya prinsip
pertangungjawaban korporasi secara utuh,
perumusan ketentuan pidana yang tidak
sejalan dengan prinsip pembetukan peraturan
perundang-undangan yang baik, serta adanya
swa-regulasi yang dilakukan oleh lembaga
yudikatif tidak jarang justru kontraproduktif dan
menimbulkan permasalahan baru7.
Dalam proses penyelesaian tindak pidana
perikanan yang menjadi ranah kewenangan dari
pengadilan perikanan juga terdapat berbagai
catatan yang menjadi pekerjaan rumah guna
meningkatkan efektifitas dari penanganan
kasus tindak pidana perikanan melalui lembaga
peradilan khusus ini. Selain itu muncul wacana
perluasan yurisdiksi dan penambahan jumlah
pengadilan perikanan untuk mencakup seluruh
wilayah Indonesia agar dapat menangani
banyaknya kasus yang terjadi dan tersebar di
seluruh wilayah laut Indonesia. Hal inilah yang
mendorong penulis mengkaji lebih lanjut peran
pengadilan perikanan dan eksistensinya terkait

Berdasarkan
latar
belakang
tersebut,
permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini
yakni:

2. Bagaimana peluang, kendala, dan hambatan
bagi optimalisasi peran pengadilan perikanan
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus
tindak pidana di bidang perikanan sesuai
dengan amanat UU Perikanan.
B. Pembahasan
B.1. Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan
di Indonesia
Menurut Jimly Asshiddiqie peradilan khusus
biasanya dimaknai sebagai bentuk peradilan
di luar peradilan umum yang berlaku di suatu
negara.
“dalam sejarah peradilan di Indonesia,
istilah peradilan khusus dipahami sebagai
antonim dari pengertian peradilan pada
umumnya yang berjenjang mulai dari
peradilan tingkat pertama di Pengadilan
Negeri, peradilan tingkat banding di
Pengadilan Tinggi sampai peradilan
tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.
Sebelum Indonesia merdeka, ketiga
jenjang peradilan tersebut bermula
dari
badan-badan
peradilan
yang
sudah eksis dalam sistem peradilan
Hindia Belanda, yaitu ‘Landraad’ yang
dijadikan Pengadilan Negeri, ‘Raad van
Justitie’ yang menjadi Pengadilan Tinggi,
dan ‘Hogeraad’ yang dkembangkan
menjadi Mahkamah Agung. Karena itu,
semua pengadilan di luar lingkungan
peradilan biasa pada umumnya tersebut
di atas disebut Pengadilan Khusus,
seperti Pengadilan Agama yang berasal
dari
‘Priesterraad’
dan
lain-lain8”
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman
(UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman)
mengelompokkan peradilan ke dalam 4 (empat)
lingkungan peradilan, yaitu: 1) Peradilan Umum;
2) Peradilan Agama; 3) Peradilan Tata Usaha
Negara; dan 4) Peradilan Militer. Pada bagian

7 Tim BPHN, 2015, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan, Op. Cit, hlm. 42..
8 Jimly Asshiddiqie, 2013, Pengadilan Khusus dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus, Komisi Yudisial RI, Jakarta,
hlm.5-6
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penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa:
“… dalam keempat lingkungan peradilan
ini, tidak menutup kemungkinan adanya
pengkhususan (differensiasi/spesialisasi)
dalam
masing-masing
lingkungan,
misalnya
dalam
Peradilan
Umum
dapat diadakan pengkhususan berupa
Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan
Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan
sebagainya dengan undang-undang”.
Ketentuan ini diadopsi dalam perubahan
keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
pada tahun 2002 yang kemudian dirumuskan
dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945,
yaitu:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan
militer,
dan
lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”9.
Selanjutnya dalam Pasal 13 UU Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:
“Badan-Badan Peradilan Khusus di samping
badan-badan peradilan yang sudah ada, hanya
dapat diadakan dengan undang-undang”. Badan
Peradilan Khusus yang dimaksudkan adalah
badan peradilan yang kedudukannya sejajar
dengan keempat badan peradilan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 UU Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Badan Peradilan Khusus
yang dimaksud dalam Pasal 13 berbeda dengan
badan peradilan khusus seperti Pengadilan Lalu
Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Koneksitas,
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal
10 UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang
kedudukannya berada di dalam lingkungan
peradilan umum.
Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut,
maka terdapat 2 (dua) alternatif bentuk peradilan
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20

khusus yang dimungkinkan oleh UU PokokPokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
(1) Peradilan Khusus yang berada dalam salah
satu dari empat badan peradilan sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 UU Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman dan
(2) Peradilan Khusus yang berada di samping
dan sejajar dengan keempat badan peradilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Ide
pembentukan
peradilan
khusus
sangat berkembang dimasa setelah reformasi,
terutama untuk maksud memenuhi tuntutan
perkembangan akan keadilan yang semakin
kompleks dalam masyarakat. Sampai sekarang,
pengadilan khusus yang ada sudah tercatat lebih
dari 10 (sepuluh) macam, yaitu10:
1) Pengadilan Anak11 (bidang hukum pidana);
2) Pengadilan Niaga12 (bidang hukum perdata);
3) Pengadilan HAM13 (bidang hukum pidana);
4) Pengadilan
pidana);

TIPIKOR14

(bidang

hukum

5) Pengadilan Hubungan Industrial15
hukum perdata);

(bidang

6) Pengadilan Perikanan16
pidana);

(bidang hukum

7) Pengadilan Pajak17 (bidang hukum TUN);
8) Mahkamah
perdata);

Pelayaran

(bidang

hukum

9) Mahkamah Syar’iyah di Aceh18
hukum agama Islam);

(bidang

10) Pengadilan Adat di Papua19
(eksekusi
putusannya terkait dengan peradilan umum);
dan
11) Pengadilan Tilang20.
Adapun
peradilan
khusus
perikanan
dalam lingkungan peradilan umum dibentuk
dengan pertimbangan bahwa pembentukan
badan peradilan khusus ini diharapkan akan
lebih memungkinkan bagi terlaksananya asas
sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU PokokPokok Kekuasaan Kehakiman.

Ibid., hlm.11-12,
Ibid.
UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (LNRI 1997 No.3, TLNRI No.3668).
UU Nomor 4 Tahun 1999 (LNRI 1999 No. 135 dan TLN No. 3778) dan Perpu No. 1 Tahun 1998
UU Nomor 26 Tahun 2000 (LNRI 2000 No.208, TLN No. 4026).
UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 2000 no. 137, TLN No. 4250).
UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LNRI 2004 No. 6, TLN No. 4356).
UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LNRI 2004 No. 11, TLN No. 4433)
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LNRI 2002 No. 27, TLN No. 4189).
Pertama kali dibentuk dengan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2002.
Lihat UU tentang Otonomi Khusus Papua.
UU tentang Kepolisian Republik Indonesia
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B. 2. Pengadilan Perikanan
Pelaksanaan penegakan hukum di bidang
perikanan menjadi sangat penting dan strategis
dalam
rangka
menunjang
pembangunan
perikanan secara terkendali dan sesuai
dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga
pembangunan
perikanan
dapat
berjalan
secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya
kepastian hukum merupakan suatu kondisi
yang mutlak diperlukan. UU Perikanan mencoba
memberikan kejelasan dan kepastian hukum
terhadap penegakan hukum atas tindak
pidana dibidang perikanan, yang mencakup
penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, dengan diatur secara khusus
mengenai tindak pidana di bidang perikanan21.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di
bidang perikanan yang terjadi terbukti mengalami
berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan
metode penegakan hukum yang bersifat spesifik
yang menyangkut hukum material dan hukum
formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik
di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun
di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan,
ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga
dalam undang-undang ini dirumuskan mengenai
hukum acara (formil) bersifat lebih cepat22.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penegakan hukum terhadap tindak pidana di
bidang perikanan, maka dalam UU Perikanan
diatur mengenai pembentukan pengadilan
perikanan di lingkungan pengadilan umum.
Dalam Pasal 71 disebutkan bahwa:
(1) Dengan undang-undang ini di bentuk
pengadilan perikanan yang berwenang
memeriksa,
mengadili,
dan
memutus
tindakan pidana di bidang perikanan.
(2) Pengadilan perikanan sebaimana di maksud
pada ayat (1) berada di lingkungan pengadilan
umum.
(3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk di pengadilan Negeri Jakarta Utara,
Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
(4) Daerah
hukum
pengadilan
perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan daerah hukum pengadilan Negeri
yang bersangkutan.
(5) Pengadilan perikanan sebagiamana dimaksud
pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal undang-undang ini

mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas
dan fungsinya.
(6) Pembentukan
pengadilan
perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan Presiden.”
Ketentuan Pasal 71 UU Perikanan ini
kemudian diubah dalam Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, yang bunyinya sebagai berikut:
(1) Dengan
Undang-Undang
ini
dibentuk
pengadilan perikanan yang berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus tindak
pidana di bidang perikanan.
(2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus
yang berada dalam lingkungan peradilan
umum.
(3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak,
Bitung, dan Tual.
(4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan
negeri.
(5) Pembentukan
pengadilan
perikanan
selanjutnya dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
Ketentuan mengenai pengadilan perikanan
ini juga disempurnakan dengan menegaskan
yurisdiksi kewenangan pengadilan perikanan
dengan menyisipkan satu pasal di antara Pasal
71 dan Pasal 72, yakni Pasal 71A, yang berbunyi:
“Pengadilan
perikanan
berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tindak pidana di bidang perikanan
yang terjadi di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia,
baik yang dilakukan oleh warga negara
Indonesia maupun warga negara asing.”
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 antara lain didasarkan oleh
fakta empiris dan sosiologis terkait berbagai
isu dalam pembangunan perikanan yang perlu
mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik
pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang
terkait. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala

21 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
22 Ibid.
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penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian
ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang
tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara,
tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan
pembudi daya ikan, iklim industri, dan usaha
perikanan nasional. Permasalahan tersebut
harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh,
sehingga penegakan hukum di bidang perikanan
menjadi sangat penting dan strategis dalam
rangka menunjang pembangunan perikanan
secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya
kepastian hukum merupakan suatu kondisi
yang mutlak diperlukan dalam penanganan
tindak pidana di bidang perikanan23.
Pembentuk Undang-Undang (DPR dan
Pemerintah) menilai UU Perikanan masih belum
mampu mengantisipasi perkembangan teknologi
serta
perkembangan
kebutuhan
hukum
dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan
potensi sumber daya ikan dan belum dapat
menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena
itu perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa substansi, baik menyangkut aspek
manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.
Perubahan dari aspek hukum di antaranya
dengan melakukan penguatan baik dari sisi
kelembagaan, kewenangan, hukum materiil dan
hukum acara (formil) serta perluasan yurisdiksi
pengadilan perikanan sehingga mencakup
seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia.
Dibentuknya
pengadilan
hakikatnya dimaksudkan untuk24:

perikanan

a. menjamin terselenggaranya pengelolaan
sumber daya ikan secara optimal dan
berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan
penegakan hukum di bidang perikanan
menjadi sangat penting dan strategis
dalam rangka menunjang pembangunan
perikanan;
b. lebih memberikan kejelasan dan kepastian
hukum terhadap penegakan hukum atas
tindak pidana di bidang perikanan;
c. melengkapi
dan
menyempurnakan
hukum acara dalam proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan (di samping mengikuti hukum
acara dalam UU No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP, juga memuat hukum
acara khusus);

d. menjamin hukum materiil dan hukum
acara (formil) bersifat lebih cepat;
e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penegakan hukum terhadap tindak
pidana di bidang perikanan.
Terdapat beberapa peraturan pelaksana
yang mengatur pengadilan perikanan yakni
antara lain: Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pengadilan Perikanan, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2006 Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan
Perikanan, dan Keputusan Presiden Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan
Perikanan pada Pengadilan Negeri
Ambon,
Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri
Merauke. Mahkamah Agung juga mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pengadilan Perikanan.
B.3. Peran Pengadilan Perikanan dalam
Menjalankan Amanat UU Perikanan.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya
bahwa kewenangan Pengadilan Perikanan
adalah memeriksa, mengadili, dan memutus
tindak pidana di bidang perikanan. Dalam
menjalankan kewenangannya tersebut terdapat
berbagai faktor yang mendukung terlaksananya
tugas dan kewenangan yang diamanatkan UU
Perikanan.
Pengadilan Perikanan untuk pertama kali
dibentuk di lingkungan pengadilan Negeri Jakarta
Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
Namun demikian, mengingat masih diperlukan
persiapan maka Pengadilan Perikanan yang telah
dibentuk tersebut baru melaksanakan tugas dan
fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung
sejak UU Perikanan mulai berlaku. Pengadilan
Perikanan tersebut bertugas dan berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus tindak
pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh
majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang
hakim karier Pengadilan Negeri dan 2 (dua)
orang hakim ad hoc.
Dalam perjalanan lebih dari 10 (sepuluh)
tahun sejak pembentukan pertama Pengadilan
Perikanan, terdapat beberapa catatan yang
perlu mendapatkan perhatian dalam rangka
melakukan optimalisasi peran Pengadilan

23 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
24 Tim BPHN, 2007, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan, Op. cit.,hlm. 3-4
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Perikanan dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus tindak pidana di bidang perikanan
sesuai dengan amanat UU Perikanan.
Secara garis besar faktor pendukung yang
sekaligus menjadi tantangan dan hambatan
pelaksanaan peran, tugas, dan kewenangan
Pengadilan Perikanan dapat dibagi ke dalam
beberapa aspek penting yakni kelembagaan
termasuk di dalamnya sumber daya manusia,
hukum materiil atau pengaturan tentang tindak
pidana perikanan, hukum formil atau tata
beracara dalam proses pengadilan perikanan,
serta masalah yurisdiksi.
B.3.1. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Permasalahan dalam penyelesaian perkaraperkara pidana di bidang perikanan tidak dapat
dilepaskan dari beragamnya penegak hukum
yang diberi kewenangan oleh undang-undang
untuk melakukan tindakan pro justitia, yang
terkadang menjadi kontra produktif dengan upaya
penegakan hukum itu sendiri. Hal ini berpangkal
tolak dari adanya suatu permasalahan hukum
yang timbul berkenaan dengan kewenangan
penegakan hukum tersebut25.
Adanya “sengketa kewenangan penegakan
hukum di laut” sangat erat terkait dengan
bagaimana penyelesaian perkara pidana di bidang
kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam
suatu proses dan prosedur yang ditentukan oleh
undang-undang. Sengketa kewenangan pada
tahapan penyidikan ini tentu saja berakibat
langsung pada tahapan pemeriksaan di sidang
pengadilan. Kekisruhan di tingkat penyidikan
ini juga secara tidak langsung mempengaruhi
masuknya berbagai kasus pidana ke tingkat
pemeriksaan di pengadilan.
Adanya koordinasi antar penegak hukum
yang dilakukan secara konsisten bagi semua
aparat terkait dalam penegakan hukum di bidang
perikanan menjadi penting dan signifikan guna
menghindari adanya penafsiran hukum yang
berbeda antar aparat penegak hukum sehingga
dengan kewenangan masing-masing, satu sama
lain dapat mencapai tujuan yang sama26.
Secara normatif hal ini sebetulnya telah diatur
dalam Pasal 73 UU Perikanan yang menyatakan
bahwa:
(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan
di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik
Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang
perikanan yang terjadi di ZEEI.
(3) Penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan
perikanan, diutamakan dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat melakukan koordinasi dalam
penanganan penyidikan tindak pidana di
bidang perikanan.
(5) Untuk
melakukan
koordinasi
dalam
penanganan tindak pidana di bidang
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Menteri membentuk forum koordinasi.
Namun sayangnya koordinasi menjadi hal
yang sulit diwujudkan. Terlebih ketika ada
perbedaan wilayah yurisdiksi antar para penegak
hukum di mana satu dengan yang lain lebih
menguatkan ego sektoralnya masing-masing.
Seharusnya koordinasi menjadi hal yang wajib
dilakukan mengingat semakin banyak yang
menjaga laut kita seharusnya semakin baik
dan aman kondisi laut dan sumber daya ikan di
dalamnya.
Jumlah pengadilan perikanan yang masih
terbatas di sejumlah tempat juga menjadi salah
satu kendala belum maksimalnya penegakan
hukum di bidang perikanan. Kasus pidana
perikanan dipastikan selalu terjadi di wilayah laut
di mana luas dan jangkauannya tidak terbatas
oleh batas-batas wilayah. Beberapa pengadilan
perikanan mendapat banyak kasus yang harus
diselesaikan sementara di pengadilan perikanan
yang lain tidak ada kasus yang masuk.
Pengadilan Perikanan yang pertama kali
dibentuk berdasarkan UU perikanan yakni
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, Pengadilan Negeri
Medan,
Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri
Bitung dan Pengadilan Negeri Tual. Pada tahun
2010 dibentuk lagi pengadilan perikanan
pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan
Pengadilan Negeri Ranai. Pada akhir tahun 2014
dibentuk pengadilan perikanan pada Pengadilan

25 BPHN, 2015, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan, Op. Cit., hlm.45
26 Diskusi dengan Pengadilan Perikanan Ambon, 5-8 September 2016, Pengumpulan Data ke Provinsi Maluku dalam rangka
Penyusunan Konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
Badan Keahlian DPR RI.

23

Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 17 - 28

Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan
Pengadilan Negeri Merauke.

kuantitas lembaga Pengadilan Perikanan yang
harus dibentuk.

Provinsi Jawa Timur belum memiliki
Pengadilan Perikanan seperti yang diamanatkan
oleh UU Perikanan. Perkara tindak pidana
perikanan yang terjadi di wilayah Provinsi
Jawa Timur diadili di Pengadilan Negeri
terdekat dengan tempat kejadian perkara. Pada
Pengadilan Negeri Surabaya, jumlah perkara
pidana perikanan bervariasi tiap tahunnya. Pada
tahun 2009 perkara perikanan sebanyak 27 (dua
puluh tujuh) perkara, tahun 2010 terdapat 13
(tiga belas) perkara, 2011 sebanyak 4 (empat)
perkara, 2012 sebanyak 3 (tiga) perkara, 2013
sebanyak 2 (dua) perkara, 2014 sebanyak 2
(dua) perkara dan tahun 2015 sebanyak 5 (lima)
perkara.
Sementara jumlah perkara pidana
perikanan pada Pengadilan Negeri Medan juga
bervariasi tiap tahunnya. Pada tahun 2007,
sebanyak 3 (tiga) perkara dan meningkat enam
kali lipat pada tahun berikutnya sebanyak
18 (delapan belas) perkara. Pada tahun 2009
tercatat 31 (tiga puluh satu) perkara kemudian
berturut-turut pada tahun 2010 sebanyak 17
(tujuh belas) perkara, tahun 2011 sebanyak 20
(dua puluh) perkara, tahun 2012 sebanyak 10
(sepuluh) perkara, tahun 2013 sebanyak 29 (dua
puluh sembilan) perkara, tahun 2014 sebanyak
4 (empat) perkara, dan tahun 2015 tercatat
11 (sebelas) perkara pidana perikanan yang
ditangani sampai dengan bulan Mei27.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja
aparat dalam menegakkan hukum di bidang
perikanan, UU Perikanan dalam Pasal 76C ayat
(4) mengenalkan adanya insentif bagi aparat
penegak hukum di bidang perikanan yang
berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan
pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan
kekayaan Negara. Insentif atau penghargaan
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk penyelesaian perkara di tingkat
kasasi relatif berlangsung lama, bahkan hingga
mencapai satu tahun. Kondisi ini dimungkinkan
karena belum terbentuknya hakim ad hoc
perikanan di tingkat kasasi. Hal ini mendorong
dibentuknya Pengadilan Perikanan baik di
tingkat banding maupun kasasi yang hingga
saat ini belum terbentuk28.
Terbatasnya jumlah hakim ad hoc perikanan
juga menjadi hambatan dalam efektifitas
penyelesaian kasus perikanan. Pengetahuan dan
pemahaman teknis bidang perikanan menjadi
kebutuhan mutlak bagi hakim yang menangani
kasus perikanan. Peningkatan kapasitas dan
kualitas hakim yang menangani kasus perikanan
harus dilakukan secara konsisten, demikian
pula dengan kuantitas mereka sejalan dengan

Direktorat Polisi Air Polda Kalimantan Barat
pada tahun 2014 berhasil menangkap kapal
perikanan yang melakukan tindak pidana
perikanan yang setelah mendapat putusan
dari pengadilan, barang bukti kapal perikanan
tersebut berhasil dilelang dengan nilai lebih dari
Rp.1 miliar. Akan tetapi, atas keberhasilannya
tersebut ternyata tidak ada penghargaan apapun
yang diterima oleh Ditpolair Polda Kalimantan
Barat. Hal ini dikarenakan masih belum adanya
peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal
76C ayat (4). Padahal pemberian insentif sangat
ditunggu oleh penegak hukum sektor perikanan.
Untuk kedepannya, terdapat usulan agar dibuat
suatu aturan yang memungkinkan bagi penyidik
atau para penegak hukum secara keseluruhan
untuk dapat menggunakan uang hasil pelelangan
barang bukti tindak pidana perikanan untuk
meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas
yang mendukung proses penegakan hukum
tindak pidana di bidang perikanan29. Akan
tetapi menurut Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan, ketentuan
Pasal 76C ayat (4) UU Perikanan tersebut,
terutama pada bagian penjelasannya, yakni
penghargaan kepada para penegak hukum yang
berupa insentif, bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara30.
B.3.2. Ketentuan Pidana Bidang Perikanan
Terkait dengan ketentuan pidana, pada
dasarnya jenis tindak pidana dalam UU Perikanan
telah cukup luas, ada 31 (tiga puluh satu) bentuk
pelanggaran/kejahatan dari pra penangkapan
hingga pasca penangkapan. Namun seiring

27 Hasil pengumpulan data ke daerah, 23 April 2015, Tim pemantauan pelaksanaan undang-undang tentang perikanan, Bagian
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Biro Hukum Setjen DPR RI.
28 Diskusi dengan Pengadilan Perikanan Ambon, Loc Cit.
29 Informasi dari Direktorat Polisi Air Polda Kalimantan Barat dalam Pengumpulan Data ke Daerah, 23 April 2015, Tim pemantauan
pelaksanaan Undang-Undang tentang Perikanan, Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Biro Hukum Setjen DPR RI.
30 Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan , 23 April 2015, Makalah disampaikan pada
FGD mengenai UU Perikanan di Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Biro Hukum Setjen DPR RI
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dengan perkembangan perkara perikanan tidak
ada ketegasan tentang bagaimana tanggung
jawab korporasi dalam tindak pidana perikanan,
karena pemilik kapal ternyata koorporasi lintas
Negara; bagaimana tanggung jawab pemilik kapal
dalam keikutsertaannya untuk menanggulangi
tidak pidana perikanan, dan pengaturan
mengenai perbuatan pembiaran adanya tindak
pidana dalam berbagai bentuknya31.
Perlu adanya penjelasan mengenai subjek
dari Pasal 94 UU Perikanan yaitu bahwa “setiap
orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal perikanan.32”. Hal ini dikarenakan pada
tindak pidana perikanan yang selama ini dijerat
hanyalah pelaku di lapangan, belum menjerat
pemilik modal33. Sulit menjerat pelaku yang
menjadi otak dari kegiatan tindak pidana
perikanan. Penyidik hanya dapat menjerat
pelaku fisik yang berada di lapangan, sedangkan
untuk pelaku utama yang berada di belakang
layar belum tersentuh. Subyek atau pelaku yang
diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara
tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku
yang secara langsung melakukan penangkapan
ikan secara ilegal maupun kepada kapal ikan
yang melakukan transhipment secara ilegal.
Ketentuan tentang tindak pidana perikanan
belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku
intelektual yang terkait dengan tindak pidana
perikanan secara keseluruhan.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam
ketentuan pidana pada UU Perikanan adalah
belum dimuatnya pengaturan terhadap sanksi
bagi kapal asing yang tidak membawa SIPI asli34.
Selain itu, belum ada pula pengaturan terkait
sanksi pidana bagi penyedia dan pengedar obat
ikan yang dapat membahayakan sumber daya
ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau
kesehatan manusia35.
Besaran sanksi pidana dalam Pasal 92 sampai
Pasal 94 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
bersifat kumulatif, namun dalam penerapan
Pasal 93, bersifat alternatif dan hanya dijatuhi
pidana denda, karena dalam Pasal 102 UU
Perikanan mengatur bahwa ketentuan pidana
penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku

untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di
ZEE, kecuali telah ada perjanjian antara RI dan
negara yang bersangkutan.
Ketentuan
Pasal
102
UU
Perikanan
menimbulkan permasalahan ketika penjatuhan
hukuman denda tanpa dibarengi pemberian
hukuman pengganti ternyata menyulitkan
nelayan asing yang tidak mampu membayar
denda. Nasib nelayan tersebut terkatungkatung karena tidak mendapat izin dari petugas
imigrasi untuk pulang ke negaranya selama
kewajiban denda belum dibayarkan. Kedepan
perlu dipertimbangkan suatu bentuk hukuman
pengganti berupa kurungan bagi nelayan asing
yang tidak mampu membayar denda36.
Terkait dengan pelanggaran terhadap jenis,
jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
a UU Perikanan sebaiknya diatur tersendiri
dan digolongkan sebagai satu tindak pidana
kejahatan sesuai Pasal 103 ayat (1) UU Perikanan,
mengingat pelanggaran terhadap ketentuan
tersebut dapat menyebabkan berbagai jenis dan
ukuran ikan non target ikut tertangkap sehingga
membahayakan kelestarian sumber daya ikan37.
B.3.3 Hukum Acara
Kendala yang dihadapi dalam proses
penyelesaian perkara pidana perikanan di
pengadilan antara lain mengenai waktu
penyelesaian perkara khususnya tidak pidana
yang terjadi di perairan ZEE Indonesia oleh
nelayan asing berlangsung lebih dari 30 (tiga
puluh) hari akibat Jaksa Penuntut Umum
terlambat menyampaikan tuntutan38.
Di tingkat penuntutan, penuntutan terhadap
tindak pidana di bidang perikanan dilakukan
oleh penuntut umum yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis di bidang
perikanan. Jangka waktu pemberkasan perkara
pidana perikanan di tingkat penuntutan dibatasi
paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sudah
disampaikan ke tingkat pengadilan, sejak berkas
perkara tersebut diterima lengkap dari penyidik.
Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 76 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terkait

31 Diskusi dengan Pengadilan Perikanan Ambon, Loc. Cit.,
32 Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Loc. Cit.
33 Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA, 12 Mei 2015., Diskusi Mengenai UU Perikanan di Bagian Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang, Biro Hukum Setjen DPR RI.
34 Wawancara dengan PPNS Perikanan Stasiun PSDKP Belawan dalam Pengumpulan Data ke Daerah, 23 April 2015, Tim pemantauan
pelaksanaan Undang-Undang tentang Perikanan, Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Biro Hukum Setjen DPR RI.
35 Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Loc.Cit.,
36 Diskusi dengan Pengadilan Perikanan, Loc. Cit.,
37 Ibid.
38 Ibid.
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penyampaian berkas penuntutan yang harus
disampaikan oleh penuntut umum kepada ketua
pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik
dinyatakan lengkap, tidak sesuai dengan
KUHAP39. Selain itu, jangka waktu tersebut tidak
konsisten dengan ayat sebelumnya, yakni Pasal
76 ayat (5) yang menyatakan:
“Dalam
hal
penuntut
umum
menyatakan hasil penyidikan tersebut
lengkap dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan
berkas
dari
penyidik
dinyatakan lengkap, penuntut umum
harus melimpahkanperkara tersebut
kepada
pengadilan
perikanan.”
Kendala teknis lainnya adalah kesulitan
komunikasi di sidang pengadilan terkait nelayan
asing yang umumnya hanya dapat berkomunikasi
menggunakan bahasa daerah asalnya sehingga
proses pemeriksaan di pengadilan sangat
tergantung penerjemah. Secara umum cukup
sulit mendapatkan penerjemah yang memahami
bahasa daerah nelayan asing tersebut.
Permasalahan teknis proses persidangan
antara lain kesulitan menghadirkan saksi dari
pihak pengawas perikanan yang melakukan
penangkapan. Oleh karena tindak pidana
perikanan adalah tindak pidana khusus maka
penanganannya
harus
dilakukan
dengan
spesifik dan dibutuhkan dengan menghadirkan
saksi ahli yang mengetahui seluk beluk di bidang
perikanan. Kesulitan menghadirkan ahli sesuai
bidang kompetensi yang diperlukan dalam
proses persidangan perkara pidana perikanan.
Kesulitan ini selain berpengaruh pada efektifitas
proses peradilan juga mempengaruhi jangka
waktu selesainya perkara.40 Saksi penangkap
utama dari Angkatan Laut juga sulit dihadirkan
di pengadilan untuk memberikan kesaksian
dengan alasan sedang tugas patroli di laut.
Hal ini menyebabkan proses pengecekan atau
konfirmasi
keterangan
saat
pemeriksaan
di pengadilan terutama keterangan saksi
penangkap dapat tidak diakui atau dibantah
terdakwa.41

Ketentuan dalam UU Perikanan juga
menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap
terdakwa atas perkara perikanan dapat
dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa (in
absentia). Dalam pelaksanaannya, pengadilan
memang harus mengikuti ketentuan tersebut
tetapi dengan tanpa kehadiran terdakwa,
pengadilan akan menghadapi kendala seperti
kemungkinan tidak dapat menuntaskan perkara
dengan lebih cepat dan tepat.
Putusan pengadilan terkait tindak pidana di
bidang perikanan dapat dimohonkan banding
ke pengadilan tinggi, kemudian dimohonkan
kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, di
dalam Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Kasasi
tersebut belum ada aturan mengenai keterlibatan
hakim ad hoc dalam proses pemeriksaannya.
Terkait dengan barang bukti, perampasan
barang bukti untuk Negara memang bisa
saja efektif tapi untuk menyetarakan dengan
nilai barang bukti yang dirampas dikaitkan
dengan kerugian Negara belum dapat disebut
memadai.42
Untuk
efektivitas
kegiatan,
diperlukan pengawasan dan pemantauan atas
barang bukti yang dirampas untuk negara,
terutama dalam pelaksanaan eksekusinya. Akan
tetapi, hal ini bukanlah kewenangan hakim,
melainkan kewenangan antara panitia lelang
dengan penuntut umum. Oleh karenanya perlu
ada pengawasan apakah hasil lelang tersebut
masuk ke dalam kas Pungutan Negara Bukan
Pajak( PNBP) atau tidak. Ketersediaan tempat
penyimpanan barang bukti berupa kapal dan
alat tangkap juga masih belum menemukan
titik terang. Barang bukti kemudian biasanya
dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan
berita penitipan barang bukti.43
B.3.4 Yurisdiksi
Kekurangan
dan
ketidakjelasan
dari
ketentuan yang ada dalam UU Perikanan
terhadap luasnya wilayah hukum pengadilan
perikanan menjadi masalah terkait yurisdiksi.
Dalam Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan
bahwa
pengadilan
perikanan
mempunyai
yurisdiksi atas Wilayah Pengelolaan Perikanan

39 Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Loc. Cit.
40 Diskusi dengan Pengadilan Perikanan Ambon dalam pengumpulan data ke Provinsi Maluku, Loc. Cit., Hal senada juga disampaikan
oleh Direktorat Polisi Perairan Provinsi Maluku dalam Pengumpulan Data yang sama.
41 Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Loc. Cit.
42 Informasi dari Pengadilan Negeri 1A Surabaya, Jawa Timur dalam Pengumpulan Data ke Daerah, 23 April 2015, Tim pemantauan
pelaksanaan Undang-Undang tentang Perikanan, Bagian Pemantauan dan Pelaksanaan, Biro Hukum Setjen DPR RI..
43 Diskusi dengan Pengadilan Perikanan Ambon dalam pengumpulan data ke Provinsi Maluku, Loc. Cit
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Negara Republik Indonesia (WPPNRI.) Namun
yang menjadi pertanyaan, WPPNRI yang
manakah yang menjadi kompetensi masingmasing Pengadilan Perikanan? Pembatasan
ini belum diatur dalam UU Perikanan yang
ada.44 Belum adanya ketegasan dari UU
Perikanan menyebabkan kekosongan hukum
dari penegakan hukum pidana perikanan.
Penentuan WPPNRI bagi tiap-tiap pengadilan
diperlukan agar aparat penegak hukum seperti
PPNS Perikanan, TNI AL, maupun Kepolisian RI
akan mudah dalam mengkoordinasikan kemana
kasus pidana perikanan ini akan dilimpahkan.

Perikanan itu sendiri. Permasalahan tersebut
setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam
beberapa aspek yakni aspek kelembagaan
termasuk di dalamnya sumber daya manusia,
aspek hukum materil dan hukum formil, serta
aspek yurisdiksi. Berbagai persoalan tersebut
menjadi penting dalam rangka perubahan kedua
UU Perikanan yang akan dilakukan pembentuk
undang-undang.

Dalam perkembangannya, ada tindak pidana
lain ditemukan dalam kasus tindak pidana di
bidang perikanan. Penegak hukum menemukan
kejahatan dan pelanggaraan lain seperti masalah
keimigrasian, perdagangan orang (human
traficking), tenaga kerja ilegal, tenaga kerja di
bawah umur, pemilikan obat dan senjata ilegal,
atau bahkan narkoba. Dalam hal terjadi temuan
adanya kasus pidana non perikanan, saat ini
tentu dibutuhkan penanganan dan pemeriksaan
di peradilan yang berbeda, yakni peradilan
umum dan peradilan perikanan.
Mengingat
kewenangan Pengadilan Perikanan hanya
mencakup tindak pidana bidang perikanan
sebagaimana diatur dalam UU Perikanan
maka saat ada tindak pidana non perikanan
yang ditemukan, pengadilan perikanan tidak
memiliki kewenangan untuk menangani perkara
non perikanan dan mengharuskan kasus non
perikanan ini ditangani oleh peradilan umum.
Menghadapi hal tersebut ada wacana untuk
memperluas yurisdiksi Pengadilan Perikanan
untuk menangani juga tindak pidana ikutan
yang terjadi daan ditemukan bersamaan dengan
tindak pidana perikanan. Wacana lainnya adalah
dengan menghapuskan Pengadilan Perikanan
dan menempatkan hakim ad hoc perikanan di
semua peradilan umum. Kedua wacana ini tentu
harus dikaji lebih mendalam.

Asshiddiqie, Jimly., 2013, Pengadilan Khusus
dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan
Khusus, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

C.

Penutup

Dalam menjalankan kewenangan memeriksa,
mengadili, dan memutuskan perkara tindak
pidana di bidang perikanan yang terjadi
di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia, Pengadilan Perikanan
masih menemukan berbagai kendala yang
salah satunya bersumber dari norma dalam UU
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Abstrak
Koperasi merupakan salah satu jenis (badan) usaha yang sudah lama eksis dalam mengawal laju peningkatan
kesejahteraan masyarakat, khususnya sektor ekonomi kecil dan menengah. Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian (UU 17/2012) maka dibutuhkan pengaturan baru yang dapat mengakomodir perubahan
masyarakat (modernitas) di era globalisasi saat ini namun juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan
dalam koridor konstitusi. Paradigma yang digunakan adalah post-positivisme dengan menggunakan pendekatan
sejarah dan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan seluruh materi muatan UU 17/2012 tentang Perkoperasian adalah
karena telah menggeser landasan filosofis koperasi sebagai usaha bersama yang disusun berdasarkan asas
kekeluargaan sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan teori
masyarakat prismatik dan prismatika Pancasila sekaligus maka pembentukan materi muatan UU Perkoperasian
harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sekaligus prinsip-prinsip yang berkembang berdasarkan modernisasi,
misalnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan organisasi Koperasi.
Kata kunci: koperasi, modernitas, perkembangan global, supremasi Pancasila.
Abstract
A Cooperatives are a kind (agency) of business that has long existed in guarding the pace of increase in social welfare.
The Constitutional Court’s decission Number 28/PUU-XI/2013 has declared null and void to the Law 17 of 2012 on
Cooperatives, it is necessary to make new regulations to accommodate changes in society (modernity) in the current
era of globalization. These regulations should be in line with the values of Pancasila and the corridor of constitution.
The paradigm used is post-positivism using the approach of law (statutory approach). From the discussion, it can
be seen that the basic consideration in the Constitutional Court to declare null and void to the entire substance of
Law 17 of 2012 on Cooperatives is because it has shifted the philosophical foundations of the cooperative as a joint
venture which is based on the principle of kinship, as provided in Article 33 section (1) of the 1945 Constitution.
Therefore, based on the theory of society and prismatic Pancasila as well the making of the substance of Law on
Cooperatives must reflect the values of Pancasila as well the principles evolved by the modernization, for example,
the principle of Good Corporate Governance (GCG) in the management of cooperative organizations.
Keywords: cooperatives, modernity, global development, supremacy of Pancasila.

A. Pendahuluan
Sejarah
perkembangan
perekonomian
Indonesia telah mencatat bahwa usaha
Koperasi merupakan salah satu jenis (badan)
usaha yang sudah lama eksis dalam mengawal
laju peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berawal dari komunitas-komunitas masyarakat

di wilayah pedesaan, hingga tumbuh dan
berkembang dalam menopang laju perekonomian
masyarakat perkotaan saat ini. Perkembangan
koperasi sebagai badan usaha di Indonesia
semakin pesat pada era setelah kemerdekaan
17 Agustus 1945 tatkala bangsa Indonesia
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memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan
kebijakan ekonominya. Atas dasar keinginan
untuk menyusun suatu sistem perekonomian
usaha berdasarkan asas kekeluargaan maka
saat itu bentuk usaha Koperasi dinilai sebagai
jenis usaha yang paling sesuai dengan sistem
perekonomian yang akan dikembangkan di
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.1 Namun seiring dengan perkembangan
arus globalisasi yang turut membawa iklim
perekonomian liberal kapitalistik di dalamnya,
seolah meredupkan dominasi koperasi sebagai
badan usaha yang tergusur oleh bentuk
badan-badan usaha modern seperti perseroan
dengan sistem go public-nya. Lebih ironisnya
lagi, hal tersebut beriringan dengan semakin
meredupnya implementasi nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Transformasi atau perubahan masyarakat
(modernisasi)2
tentu menjadi sebuah gejala
umum yang menjadi bagian dari sejarah
perkembangan umat manusia dalam rangka
meningkatkan taraf (kesejahteraan) hidupnya.
Perubahan ini melahirkan sebuah era globalisasi,
yaitu suatu kurun waktu dalam sejarah di
mana rangkaian arus universalitas terus
menembus dimensi ruang dalam kehidupan
bermasyarakat yang sebelumnya tersekat oleh
batas-batas teritorial suatu negara, sehingga
menciptakan suatu jaringan sistem sosial yang
berskala internasional. Dalam proses integrasi
internasional tersebut, terjadilah penyebaran
dan pertukaran ide pemikiran, agama, kesenian,
dan aspek budaya lainnya secara meluas
yang kemudian menjadi suatu tatanan baru
dalam kehidupan bermasyarakat.3 Namun
demikian, Giddens mengingatkan kepada kita
bahwa kehidupan pada era modern sekarang
(modernitas tinggi) berbeda dengan era modern
awal. Era modern sekarang adalah era di
mana terjadi perubahan/perkembangan sosialbudaya dengan cepat ibarat panser raksasa
(juggernaut) yang dapat melaju dengan kuat
dan kencang namun akan mengantarkan kita

jatuh ke dalam jurang dan kehancuran apabila
tidak terkendalikan.4 Oleh karenanya, dalam
konteks Indonesia, gejala (penyebaran dan
pertukaran) yang demikian itu kemudian acap
kali dipertentangkan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila dengan bangunan
pendirian bahwa Pancasila merupakan suatu
pemikiran autentik masyarakat yang bersumber
dari kebudayaan ala Indonesia. Pertentangan
yang demikian menjadi paradoksal dalam konteks
yang positif (dan sangat diperlukan sebagai
media memfilter budaya asing) sebagai proses
akulturasi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Dalam tataran implementasi proses purifikasi
nilai-nilai Pancasila atas segala kebijakan
publik (public policy), khususnya muatan materi
peraturan perundang-undangan, dilakukan atau
dijalankan oleh institusi-institusi yang memang
diberikan kewenangan untuk melakukannya.
Mahkamah Konstitusi sebagai the guardians
of ideology juga melakukan langkah-langkah
purifikasi dalam menentukan arah (politik) hukum
nasional melalui sarana Pengujian UndangUndang, salah satunya adalah membatalkan
keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut
UU 17/2012) karena bertentangan dengan
prinsip-prinsip Koperasi sebagai soko guru
ekonomi khas Indonesia, khususnya prinsip
gotong-royong atau kekeluargaan sebagai prinsip
dasar perekonomian Indonesia yang dimuat
dalam Pancasila dan ditegaskan dalam Pasal 33
ayat (1) UUD 1945 serta memberlakukan kembali
Undang-Undang Perkoperasian sebelumnya,
yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU
25/1992). Padahal maksud dari pembentuk
Undang-Undang dalam melakukan revisi terkait
Undang-Undang Perkoperasian a quo adalah
mengarahkan pada penguatan kelembagaan dan
usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri,
tangguh, dan berkembang melalui peningkatan
kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi

1 Sistem perekonomian dimaksud adalah yang berdasarkan asas kekeluargaan yang merupakan manifestasi sila ke empat dan ke lima
Pancasila yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang muatan materinya tidak mengalami perubahan dalam
proses amandemen undang-undang dasar pada tahun 1999-2002. Namun demikian, untuk kepentingan kejelasan dalam penulisan,
penggunaan istilah UUD 1945 adalah merujuk pada materi substansi UUD 1945 pasca amandemen.
2 Modernisasi suatu masyarakat ialah suatu proses transformasi, perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Lihat J.W.
Schoorl, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang, ed. R.G. Soekadijo, 1982, Jakarta: PT.
Gramedia, hlm. 1. Lebih tegas lagi, Nanang Martono mengartikan modernisasi sebagai suatu proses perubahan ketika masyarakat yang
sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Lihat Nanang
Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, 2016, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 172.
3 David Held, Democracy And The Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, diterjemahkan oleh Damanhuri
dengan judul Demokrasi dan Tatanan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan, 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
hlm. 38.
4 Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme, Teori dan Metode, 2014, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 140.
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anggotanya, serta perannya dalam perekonomian
nasional dan global.
Kebutuhan akan pengaturan dalam hal
perkoperasian pasca “pembatalan” UU 17/2012
oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting
karena secara praktis, keberadaan koperasi
yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia
dan menyokong kehidupan perekonomian
masyarakat,
khususnya
sektor
ekonomi
kecil dan menengah, di tengah kuatnya arus
kapitalisme yang sarat akan kekuatan modal
saat ini, membutuhkan landasan hukum
yang jelas dan pasti dalam menjalankan unit
usahanya. Selain itu, secara teori, keberadaan
UU 25/1992 sudah harus mengalami perubahan
dalam rangka penyesuaian terhadap arah
kebijakan dan tatanan hukum yang baru,
khususnya pasca amandemen UUD 1945, serta
perkembangan modernisasi masyarakat saat ini
namun dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip Koperasi yang telah terkristalisasi dalam
Pancasila dan UUD 1945 maupun penafsiran
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Oleh
karena itu, diperlukan kajian akademis dalam
rangka mengonstruksi desain Undang-Undang
Koperasi yang akan dibentuk kemudian. Tulisan
ini adalah dalam rangka untuk mengemukakan
pola konstruksi pembentukan Undang-Undang
perkoperasian yang sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila dan UUD 1945 pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut.
B. Pembahasan
B.1. Supremasi Pancasila
Hukum Indonesia

dalam

Negara

Kata “negara hukum” sering dipadankan
dengan kata rechtstaat dan the rule of law.
Secara umum, istilah tersebut dipahami dalam
pengertian yang sama, yaitu kedaulatan atau
supremasi hukum atas orang dan perintah
terkait hukum. Jika merujuk pada pendapat
Aristoteles dalam teori ketatanegaraan klasik,
konsep negara hukum (rule of law) sering
diperhadapkan dengan konsep rule of man.5
Dicey dalam bukunya Introduction to the Study
of the Law and the Constitution, mengemukakan
tiga elemen prinsip negara hukum, yaitu (1)
absolute supremacy of law, sebagai lawan dari

pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang dan
mengesampingkan penguasa yang sewenangwenang, prerogatif atau apa pun diskresi yang luas
oleh pemerintah; (2) equality before the law, yaitu
kesamaan bagi semua orang (kelas) di hadapan
hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau
pengadilan; dan (3) due process of law, yaitu
segala tindakan negara harus berdasar atas
hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang
tidak memiliki dasar hukumnya.6 Sementara
menurut The International Commission of Jurists,
tiga ciri penting yang dianggap sebagai esensi
dari negara hukum adalah pertama, negara
harus tunduk pada hukum; Kedua, pemerintah
menghormati hak-hak individu; dan Ketiga,
peradilan yang bebas dan tidak memihak.7
Prinsip supremasi hukum selalu diiringi
dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip
demokrasi atau kedaulatan rakyat yang
menjamin peran serta masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga
setiap peraturan perundang-undangan yang
diterapkan dan ditegakkan mencerminkan
perasaan
keadilan
masyarakat.
Hukum
tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin
kepentingan beberapa orang yang berkuasa,
melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi
semua orang. Dengan demikian negara hukum
yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat,
melainkan democratische rechtsstaat.8
Dalam negara hukum, norma hukum
terutama dalam pengertian sebagai hukum
tertulis, disusun secara berjenjang (hierarkis)
dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan
sebagaimana konstruksi piramida hierarki
norma hukum dalam teori Stufenbau Des
Rechts yang digagas oleh Hans Kelsen. Sebagai
hukum tertinggi, konstitusi mengikat seluruh
elemen negara, sehingga harus dipatuhi dan
dilaksanakan baik oleh, penyelenggara negara
maupun masyarakat. Abbe de Sieyes menyatakan
bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi
berisi kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi dan
dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti
apapun.9
William G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie
menyatakan bahwa konsensus yang menjamin
tegaknya konstitusialisme di zaman modern

5 Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, 2004, Cambrige University Press,
hlm. 9.
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-Wormuth-5; diakses pada tanggal 9 Juni 2016.
7 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2010, hlm. 24.
8 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm.213.
9 Jimly Asshiddiqie, 2006, Model-Model Pengujian Konstitusi, Jakarta: Konpress, hlm. 156.
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pada umumnya dipahami bersandar pada
tiga elemen kesepakatan,10 salah satunya,
adalah kesepakatan tentang tujuan atau citacita bersama. Kesepakatan mengenai cita-cita
bersama ini penting karena hal itulah yang
mencerminkan kesamaan berbagai kepentingan
di antara sesama masyarakat yang dalam
kenyataannya hidup di tengah pluralitas atau
kemajemukan, tidak terkecuali berbagai macam
kepentingan yang mendasar.
Di Indonesia,
cita negara (staatsidee) yang berfungsi sebagai
filosofische grondslag dan common platforms yang
dimaksud itulah yang disebut dengan Pancasila
yang berarti lima sila atau prinsip dasar untuk
mencapai atau mewujudkan tujuan berbangsa
dan bernegara.
Dalam konteks negara hukum dan supremasi
Pancasila yang demikian, keberadaan Mahkamah
Konstitusi mendapatkan legitimasi teoritik
dalam ajaran negara hukum. Hans Kelsen
menyatakan, pelaksanaan aturan konstitusional
tentang legislasi dapat secara efektif dijamin
hanya jika suatu organ selain badan legislatif
diberikan tugas untuk menguji apakah suatu
produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan
tidak memberlakukannya jika menurut organ ini
produk hukum tersebut tidak konstitusional11.
Lebih tegas lagi, O. Hood Phillips dan Jackson
menyatakan bahwa jika hanya legislatif sendiri
yang diberikan kewenangan untuk melakukan
interpretasi atas konstitusi, siapa yang menjamin
mereka tidak akan salah?12 Kontrol terhadap
konstitusionalitas
undang-undang
(judicial
review) tersebut diberikan kepada lembaga
pengadilan khusus (bukan lembaga pengadilan
biasa, seperti Mahkamah Agung) agar dapat
menghapus secara keseluruhan undang-undang
yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat
diaplikasikan oleh organ lain.13 Berdasarkan
hal demikian kemudian Mahkamah Konstitusi

dalam menjalankan fungsi mengawal dan
menegakkan konstitusi diberikan kewenangan
memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraperkara konstitusi.14
B. 2. Modernisasi Masyarakat Indonesia
Indonesia seringkali disebut (dikategorikan)
sebagai negara berkembang15 atau negara dunia
ke-tiga karena dalam kacamata para sosiolog,
negara-negara seperti Indonesia ini sedang
dalam proses modernisasi, sebuah proses
transformasi atau perubahan masyarakat dalam
segala aspeknya,16 antara lain, meliputi aspek
ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hubungan
antara negara dengan masyarakat lalu menjadi
fokus kajian tersendiri dalam melihat fenomena
ini, tarik ulur antara hak berbudaya dengan
intervensi negara menjadi kian kental. Ketika
individu memiliki kebebasan untuk mengikuti
(mempertahankan) tradisi yang sudah ada
biasanya tidak ada (kecil) campur tangan dari
pemerintah di dalamnya, sedangkan ketika
ada intervensi (campur tangan) pemerintah
dalam memberlakukan sebuah nilai (yang
dianggap modern oleh pemerintah), bahkan
dalam keadaan ekstrim melarang suatu tradisi
tertentu, maka individu-individu di dalamnya
akan mengklaim bahwa kebijakan pemerintah
telah melanggar hak atas kebudayaan mereka
(the cultural defense). 17Semuanya kemudian
diserahkan pada politik hukum (dari cabang
kekuasaan negara) untuk menentukan nilai
mana yang berlaku.
Di atas telah nampak bahwa karena adanya
modernisasi maka timbul kelompok-kelompok
fungsional baru dan lapisan-lapisan baru
dalam masyarakat yang kemudian muncul
istilah masyarakat plural di mana terdapat
kelompok-kelompok
yang
masing-masing
memiliki kebudayaannya sendiri yang hidup

10 William G. Andrews dalam bukunya Constitutions and Constitutionalism 3rd edition menyebutkan the three element of consensus is
(i) the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government; (ii) the basis of government; and (iii) the form of
institutions and procedures. Lihat William G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, 2008, Jakarta:
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 7.
11 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum Dan Negara, Judul Asli: General Theory of Law and State, Penerjemah: Somadi, 2007, Jakarta: Bee
Media, hlm. 195.
12 O. Hood Phillips and Jackson, Constitutional and Administrative Law, 2001, London: Sweet & Maxwell, hlm. 7.
13 Jimly Asshiddiqie, Op Cit., hlm. 22.
14 Ernst Benda, Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Norbert Eschborn (ed), Tugas dan Tantangan Mahkamah
Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia, 2005, Jakarta: Konrad Adeneuer Stiftung, hlm. 4.
15 Manifestasi proses modernisasi ini diawali adanya revolusi industri di Ingris pada abad 18 yang kemudian meluas ke semua penjuru
dunia, diawali ke daerah-daerah yang memiliki kesamaan budaya, seperti Eropa dan Amerika Utara hingga ke bagian daerah lain yang
kebudayaannya berbeda sama sekali dengan kebudayaan Eropa, sehingga masyarakat dunia sering dibagi menjadi 2 (dua) kategori:
negara maju dan negara berkembang.
16 J.W. Schoorl, Sociologie Der Modernisering, Een Inleiding in de Sociologie der niet-westerse volken van Loghum Slaterus diterjemahkan
oleh R. G. Soekadijo dengan judul Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang, 1982, Jakarta,
Gramedia, hlm.1
17 James A. R. Nafziger, Robert Kirkwood Peterson, Alison Dundes Renteln, Cultural Law, International, Comparative, and Indigenous,
New York, Cambridge University Press, 2010:54.
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dan berlangsung di dalam suatu lingkungannya
sendiri.18
Dengan
semakin
meningkatnya
kompleksitas kehidupan masyarakat yang
menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang
modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup
bidang ekonomi dan industri, melainkan
telah merambah ke seluruh aspek yang dapat
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh
karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses
trasformasi dan perubahan dalam masyarakat
yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi,
industri, sosial, budaya, dan sebagainya.19
Namun perubahan ke arah masyarakat modern
ini masih memberikan tempat kepada tradisi
yang masih berlaku dan terus dikembangkan
oleh kaum fundamentalis (agama, etnis, gender,
nasionalis) yang ingin melindungi tradisi
tersebut, bahkan dalam masyarakat sekarang
yang paling modern sekalipun,20 sehingga
menurut Giddens, masyarakat sekarang ini
disebut sebagai masyarakat post-tradisional.
B.3. Teori Masyarakat Prismatik.
Teori masyarakat prismatik yang dikemukakan
oleh Fred W. Riggs21 pertama kali pada tahun
1962, merupakan salah satu teori yang ditarik
dari pendekatan fungsionalisme struktural
dalam ilmu sosial.22 Sasaran perhatian utama
fungsionalisme kemasyarakatan adalah struktur
sosial dan institusi masyarakat berskala luas,
yang saling berhubungan dan mempengaruhi.23
Riggs mengenalkan teori masyarakat prismatik
dalam model masyarakat suatu negara yang
berada dalam masa transisi antara masyarakat
tradisional agraria (traditional agriculture) dan
industri modern (modern industrialization)
yang kemudian menciptakan sebuah sistem
kebudayaan tersendiri terlepas dari 2 (dua) tipe
masyarakat (tradisional dan modern) tersebut.24
Untuk mempermudah penjelasannya, Riggs
kemudian menganalogikan dengan fenomena

cahaya. Sebuah cahaya yang dipancarkan dari
sumbernya, matahari misalnya, merupakan
kumpulan dari gelombang yang kasat mata dan
terkombinasi dalam satu warna putih. Ketika
cahaya tersebut dipisahkan maka akan nampak
warna-warna individu seperti layaknya sebuah
pelangi, dan alat untuk memisahkan cahaya
tersebut adalah sebuah prisma. Menurut Riggs,
warna putih merepresentasikan kumpulan
struktur masyarakat tradisional dan pelangi
mewakili pancaran struktur masyarakat industri
(modern), sedangkan cahaya yang terkumpul
di dalam prisma itulah yang kemudian disebut
dengan masyarakat transisi (prismatik).

Agrarian

Prismatic

Industrial

Society

Society

(combined

(diffraction

Society

white ray

process)

(diffraction
result)

of light)

Gambar 1
Riggs’ “Fused-Prismatic-Diffracted” Model Process

Secara empirik, Riggs mengilustrasikan
seorang pemimpin dalam masyarakat transisi
yang mencoba mengimpor suatu struktur
(tatanan) dari negara industri yang berupa bank,
kantor, pasar, dan perusahaan dengan harapan
mendapatkan keuntungan namun mendapatkan
larangan dari masyarakat tradisionalnya.
Tradisi yang lama tersebut akan menyaringnya
melalui struktur yang baru. Riggs mengingatkan
bahwa kebanyakan masyarakat akan dengan
gigih mematuhi nilai tradisi kuno dan budaya,
sementara
secara
bersamaan
mengimpor
dan menerima praktik dan pola baru dengan
tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi
kehidupannya, sehingga mereka terlihat modern,
tetapi mereka menyembunyikan kehidupan
tradisionalnya.25

18 J. W. Schoorl, op. cit, hlm. 112.
19 Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah, 2005, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.
13.
20 Anthony Giddens, Living in Post-Traditional Society diterjemahkan oleh Ali Noer Zaman dengan judul Masyarakat Post-Tradisional,
2003, Yoyakarta, IRCiSod, hlm. 81.
21 Fred W. Riggs dilahirkan di Kuling, Provinsi Kiangsi, China pada tanggal 3 Juli 1917. Orangtuanya merupakan misioner amerika
yang tinggal di China sejak tahun 1916. Melanjutkan bangku kuliah pada sutdy journalism and political science di University of Illinois.
Mendapatkan gelar Master dari dari Fletcher School of Law and Diplomacy pada tahun 1941 dan melengkapi Doktor Ilmu Politik di
Columbia University dengan judul disertasi “On The Repeal of The Chinese Exclusion Acts”. Pada tahun 1955 dianugerahi Visiting
Professor oleh Yale University dan Institute of Public Administration in the Philippines kemudian mengajar pada civitas academica di
beberapa negara, khususnya Amerika dan Asia Tenggara dan mendapatkan anugerah Professor Emeritus at Political Science Department
of University of Hawaii hingga tutup usia pada tahun 2008 silam.
22 Howard E. McCurdy, Fred W. Riggs: Contribution to The Study of Comparative Public Administration, American University, hlm. 3.
23 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory, 6th Edition diterjemahkan oleh Alimandan dengan judul Teori
Sosiologi Modern, Jakarta, Kencana, hlm. 118.
24 “The prismatic situation was neither traditional nor modern, but it contained novel element generated by the juxtaposition of old and
new social structures” Fred W. Riggs dalam Howard E. McCurdy, op. cit. hlm. 4.
25 Howard McCurdy, op. cit. hlm. 5.
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B.4. Pembatalan UU 17/2012
Salah satu pokok permasalahan dalam
Perkara
Nomor
28/PUU-XI/2013
adalah
adanya degradasi terhadap prinsip-prinsip
utama Koperasi. Hal tersebut dapat dilihat dari
perbandingan karakteristik Koperasi dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (UU 25/1992) yang masih kental
akan semangat kolektivisme dengan pengaturan
Koperasi dalam UU 17/2012 sebagai berikut:
Tabel 1
Pengaturan Koperasi dalam UU 17/2012
Pasal

Pasal 1 ayat (1)
UU 25/1992

Pasal 1 ayat
(1)
UU 25/2012

Keanggotaan

Badan Usaha

Badan Hukum

Modal

Perseorangan /
Badan Hukum

Perseorangan / Badan
Hukum

Prinsip yang
digunakan

Sukarela dari para
anggota

Kekayaan anggota yang
dipisahkan

Bentuk

Asas kekeluargaan

Prinsip koperasi

Perbedaan pertama adalah mengenai bentuk
Koperasi yang sifatnya hanya menegaskan bahwa
suatu Koperasi harus berbentuk badan hukum,
walaupun Koperasi sebenarnya dikategorikan
dalam badan hukum privat dengan Perseroan
Terbatas (PT), dan Yayasan. Namun demikian,
terdapat beberapa perbedaan antara badan
hukum yang terdapat di dalam PT dan koperasi.
PT merupakan suatu perkumpulan modal,
sementara Koperasi adalah perkumpulan orang
yang berbadan hukum. Perbedaan yang lebih
mendasar adalah dalam hal modal dan prinsip
yang digunakan dalam mengelola Koperasi.
Orientasi dari didirikannya suatu PT adalah
untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan
dalam Koperasi adalah untuk mensejahterakan
anggotanya. Oleh karenanya secara fundamental,
ketentuan dalam UU 17/2012 telah menggeser
paradigma Koperasi yang awalnya sebagai usaha
kolektif ke arah individu pasar (liberal).
Atas dasar itu kemudian MK membatalkan
keseluruhan UU 17/2012 karena memang yang
dibatalkan oleh MK merupakan ketentuan jantung
yang menjadi nafas keseluruhan UU 17/2012.
Terkait dengan pembatalan keseluruhan muatan
UU 17/2012 ini, menurut pandangan penulis
pada awalnya tidak setuju dengan putusan MK
demikian. Ada beberapa alasan yang menurut
penulis seharusnya MK tidak membatalkan
secara keseluruhan ketentuan UU 17/2012,
yaitu pertama, secara matematis, tidak seluruh
dalil permohonan Pemohon dalam perkara a
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quo dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945, sehingga secara a contrario sebenarnya
MK sendiri dalam putusannya menyatakan
bahwa ada norma yang konstitusional. Kedua,
dalam UU 17/2012 yang terdiri atas 126 pasal,
khususnya selain yang diajukan permohonan
konstitusionalitasnya, masih belum dinilai atau
dipertimbangkan dalam putusannya.
Tabel 2
Permohonan Pengujian terhadap UU 17/2012
No

Pasal yang di uji

Isu

Putusan MK

1

Pasal 1 angka 1

Individualistis

Dikabulkan

2

Pasal 37 ayat (1) dan
Pasal 57 ayat (2)

Penggajian pengurus

Tidak
beralasan

3

Pasal 50 ayat (1) huruf
a, Pasal 50 ayat (2)
huruf a dan huruf e,
dan Pasal 56 ayat (1)

Dominasi pengawas

Dikabulkan

4

Pasal 55 ayat (1)

Pengurus dari
non-anggota

Dikabulkan

5

BAB VII (Pasal 66 –
Pasal 77)

Sertifikat modal
koperasi

Dikabulkan

6

Pasal 78 ayat (2)

Pembatasan asal
SHU

Dikabulkan

7

Pasal 82, Pasal 83,
Pasal 84

Pembatasan jenis
usaha

Dikabulkan

Walaupun ada satu pasal yang dinyatakan
tidak beralasan, namun dalam pertimbangan
paragraf [3.24] putusan a quo yang pada intinya
menyatakan bahwa keseluruhan pasal dalam
UU 17/2012 dinyatakan inkonstitusional
karena telah menggeser landasan filosofis
koperasi sebagai usaha bersama yang disusun
berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana
termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
Terlebih lagi, pergeseran tersebut telah
dielaborasi dalam ketentuan-ketentuan lain
dalam UU 17/2012, sehingga menurut MK,
Koperasi telah kehilangan ruh-nya dan menjadi
tidak berbeda lagi dengan Perseroan Terbatas.
Di sisi lain, menurut penulis, karakter putusan
MK yang bersifat erga omnes serta tidak memiliki
lembaga eksekutorial memang membutuhkan
perlakuan (treatment) khusus. Betapa tidak,
karena dalam implementasinya, seringkali
norma yang telah diputus oleh MK masih banyak
ditafsirkan berbeda, bahkan tidak dilaksanakan.
Hal ini kemudian yang menurut penulis,
dengan mempertimbangkan dampak kepastian
hukum dalam penerapan aturan terkait dengan
Koperasi, sependapat dengan putusan MK dalam
membatalkan secara keseluruhan UU 17/2012
dengan
catatan
memerintahkan
kepada
pembentuk Undang-Undang agar menyusun
Undang-Undang Koperasi yang baru.
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B.5. Pembentukan UU Koperasi
Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana
materi muatan UU Koperasi nantinya? Satusatunya cara adalah dengan mengembalikan
politik hukum berdasarkan ideologi serta tujuan
nasional bangsa Indonesia sebagaimana termuat
dalam Pancasila. Pada dasarnya, bangsa Indonesia
hendak mencapai suatu masyarakat yang adil
dan makmur secara merata dengan menghindari
perbedaan-perbedaan yang mencolok dan caracara yang ekstrim. Oleh karenanya, kita menolak
untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itu
melalui cara yang dianggap tepat oleh faham
kapitalisme, komunisme, atau pun cara-cara
yang fanatik, religius.26 Itulah yang melandasi
pemikiran lahirnya pemikiran bahwa dalam
bidang politik dan ekonomi khususnya, Pancasila
sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki
perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal
maupun
sosialisme-komunisme.
Pancasila
mengakui dan melindungi baik hak-hak individu
maupun hak masyarakat. Dalam kapitalisme
liberal, dasar perekonomian bukan usaha
bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan
individual untuk berusaha. Sedangkan dalam
sistem etatisme, negara yang mendominasi
perekonomian, bukan warga negara, baik
sebagai individu maupun bersama-sama dengan
warga negara lainnya.27
Landasan pemikiran (ideologi) ini dalam
muatan materi perundang-undangan biasanya
terlihat jelas pada bagian konsiderans suatu
Undang-Undang. Dalam konteks UU 17/2012,
terlihat jelas bahwa salah satu tujuan
dibentuknya Undang-Undang a quo adalah
untuk mengarahkan pembaharuan hukum
koperasi dalam memenuhi perkembangan tata
ekonomi global.
Pertanyaan kemudian adalah apakah hal
demikian tidak diperbolehkan? Tentu demi
perkembangan tata ekonomi nasional dan global
yang semakin dinamis dan penuh tantangan,
perubahan
Undang-Undang
Perkoperasian
menjadi wajib hukumnya. Namun sekali lagi
perlu
diperhatikan
mengenai
batas-batas
irisan antara modernitas tersebut dengan nilai
atau prinsip-prinsip yang masih dianut dalam
suatu masyarakat. Apabila perubahan tersebut
dilakukan secara revolusioner (seporadis)

maka malah akan menimbulkan gesekan antar
keduanya menjadi lebih ketara dan justru
malah bertentangan dengan tujuan bangsa yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu, perubahan
tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan
sistematis (bertahap) dengan media penyaring
yaitu Pancasila dan konstitusi. Dengan demikian,
dalam proses perubahan untuk menentukan
sistem hukum nasional itu harus tetap
berpatokan pada 2 (dua) landasan, yaitu landasan
filosofis (Pancasila) dan landasan operasional
yaitu tujuan negara (yang kenyataannya juga
berpegang pada Pancasila). 28Ibarat menyaring
sari (santan) kelapa, maka nilai-nilai yang akan
masuk tersebut harus melalui alat penyaring
(Pancasila) dan tidak boleh melebihi wadah yang
telah ditetapkan (UUD 1945).
Keadaan
demikian
sesuai
dengan
karakteristik masyarakat prismatik sebagaimana
digambarkan oleh Fred W. Riggs sebagaimana
telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh
karena itu, politik hukum pembentukan materi
muatan Undang-Undang Perkoperasian harus
mencerminkan dua paradoksal yang ada, baik
dari sisi modernitas, maupun dari sisi nilai-nilai
kekeluargaan dan gotong royong. Pancasila,
UUD 1945 maupun Putusan MK sebagai ramburambu pembatas yang mengikat (constitutional
bounding) tetap menjadi dasar pembentukannya,
namun nilai-nilai baik dan menguntungkan
bagi perkembangan peradaban juga wajib
dipertimbangkan.
Dalam UU Perkoperasian nantinya, komponen
pengawas
dalam
struktur
kepengurusan
Koperasi menjadi penting sebagai pelaksana
fungsi kontrol dan evaluasi bagi pengembangan
organisasi
Koperasi.
Namun
demikian,
pengaturan mengenai pengawasan dalam tubuh
Koperasi harus tetap mengacu pada prinsip
tercapainya tujuan organisasi bukan malah
menjadikan pengawas sebagai badan yang
superior atas pengurus bahkan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam organisasi Koperasi. Selain itu,
terkait dengan limitasi jenis usaha Koperasi,
memang defensiasi dan spesialisasi fungsi dalam
organisasi menjadi salah satu ciri perkembangan
masyarakat modern saat ini dan penerapan
prinsip tersebut juga sangat dibutuhkan

26 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, 1991, Bandung: PT. Alumni, hlm. 3.
27 Pandangan demikian yang menyatakan bahwa Pancasila menganut prinsip terbuka, bersifat inklusif dan tidak totaliter, karena
harus disepakati secara demokratis. Selengkapnya lihat Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha, makalah
disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta, 20 September 2005.
28 M. Solly Lubis, Sistem Hukum Nasional, 2002, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.
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demi kemajuan organisasi Koperasi. Namun
dalam pengaturannya tidak boleh menutup
ruang gerak koperasi yang memang belum
atau tidak menganut prinsip tersebut, karena
semuanya tetap bergantung pada keputusan
para anggota yang diambil secara demokratis
dalam RAT. Selain itu, skema permodalan
tetap harus mengutamakan modal sosial yang
telah menjadi ciri fundamental koperasi agar
koperasi menjadi tidak sama dengan Perseroan
Terbatas dan menjadikan koperasi kehilangan
ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku
ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong
royong. Hal yang tidak kalah penting untuk
diatur secara jelas adalah peran pemerintah,
baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan
kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik, misalnya
dengan bantuan modal, pengembangan jaringan
usaha, insentif pajak dan fiskal, pengembangan
kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan,
penyuluhan, dan penelitian yang sesuai dengan
jiwa Koperasi.
Jelaslah kemudian peran sentral Pancasila
dalam proses pembentukan hukum nasional,
yaitu sebagai sarana memfilter segala perubahan
masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor
internal dalam masyarakat atau faktor eksternal
seperti globalisasi. Koperasi pada hakikatnya
merupakan bagian dari tata ekonomi Indonesia
yang mengimplementasikan ketentuan dalam
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan”. Ketentuan
tersebut lahir dari perdebatan hebat antara
tokoh penganut paham ekonomi sosialis dengan
ekonomi liberal ini kemudian secara prismatik
membentuk sistem ekonomi kekeluargaan yang
menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia.
Perdebatan tersebut berlangsung kembali
pada saat pembahasan perubahan UUD 1945
yang pada saati itu awalnya hendak dilakukan
perubahan terhadap ketentuan Pasal 33 ayat
(1) dan ayat (2). Namun kemudian diputuskan
bahwa sistem demokrasi ekonomi yang
dianut adalah sistem ekonomi yang proses
produksinya melibatkan segenap masyarakat
dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat,
bukan masing-masing individu. Dalam konteks
demikian maka Koperasi tidak boleh diserahkan
kepada mekanisme pasar, meski pasar harus
menjadi perhatian penting dalam percaturan
perekonomian internasional.
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C.

Penutup

Pancasila yang berakar pada kearifan lokal dan
budaya nasional memiliki peran sangat sentral
khususnya dalam perkembangan masyarakat
Indonesia saat ini sebagai filter modernisasi
yang erat kaitannya dengan penyebaran dan
pertukaran ide pemikiran, agama, kesenian,
dan aspek budaya lainnya secara meluas.
Baik teori masyarakat prismatik maupun
prismatika Pancasila menempatkan nilainilai Pancasila sebagai prisma dalam konteks
identitas, penyaring, dan resultan atas dua
konsep yang berbeda. Dalam implementasinya,
Koperasi merupakan representasi atas nilai-nilai
Pancasila (gotong-royong), sehingga Koperasi
telah yang ada selama ini tidak boleh diserahkan
kepada mekanisme pasar, meski pasar saat ini
menjadi perhatian penting dalam percaturan
perekonomian internasional.
Dengan demikian, dalam hal pembentukan
materi muatan UU Perkoperasian harus
mencerminkan nilai-nilai Pancasila sekaligus
prinsip-prinsip yang berkembang berdasarkan
modernisasi, khususnya dengan memperkuat
mekanisme RAT sebagai jantung dari Koperasi,
pengutamaan skema permodalan serta peran
pemerintah, baik pusat maupun daerah,
dalam menetapkan kebijakan yang mendorong
Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang
seperti dengan suntikan bantuan modal,
pengembangan jaringan usaha, insentif pajak
dan fiskal, pengembangan kelembagaan dan
bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
dan penelitian yang sesuai dengan jiwa Koperasi.
Kebutuhan akan pengaturan mengenai
perkoperasian pasca “pembatalan” UU 17/2012
oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting. Oleh
karena itu, pembentuk Undang-Undang harus
segera membuat UU Perkoperasian baru yang
materi muatannya mengambil nilai-nilai yang
baik antara modernitas dan Pancasila sebagai
dasar ideologi negara, khususnya mengenai
penguatan mekanisme RAT, modal sosial, dan
peran aktif pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun daerah.

Daftar Pustaka
Buku-buku
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Model-Model Pengujian
Konstitusi, Jakarta: Konpress.
-------------, Jimly, 2008, Menuju Negara Hukum
Yang Demokratis,
Jakarta:
Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pembaharuan UU Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi...( Rahadian Prima Nugraha )

-------------, Jimly, 2009, Menuju Negara Hukum
Yang Demokratis, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu
Populer.
-------------, Jimly, Negara Hukum, Demokrasi,
dan Dunia Usaha, makalah disampaikan
dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas
Sahid, Jakarta, 20 September 2005.
Benda, Ernst, 2005, Jakarta Pelaksanaan
Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam
Norbert Eschborn (ed), Tugas dan Tantangan
Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara
Transformasi dengan Contoh Indonesia,:
Konrad Adeneuer Stiftung.
Held, David, 2004, Demokrasi dan Tatanan Global
Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan
Kosmopolitan, Judul Asli: Democracy And
The Global Order: From the Modern State
to Cosmopolitan Governance, Penerjemah:
Damanhuri, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Indrati, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
Yogyakarta: Kanisius, Jilid II.
Istanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum,
Yogyakarta: CV. Ganda.
J.W. Schoorl, 1982, Modernisasi: Pengantar
Sosiologi
Pembangunan
Negara-Negara
Sedang Berkembang, ed. R.G. Soekadijo,
Jakarta: PT. Gramedia.
Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum Dan
Negara, Judul Asli: General Theory of Law
and State, Penerjemah: Somadi, Jakarta: Bee
Media.
Lubis, Akhyar Yusuf, 2014, Postmodernisme,
Teori dan Metode, Jakarta, Rajawali Pers.
M. Solly Lubis, 2002, Sistem Hukum Nasional,
Bandung: Mandar Maju.
McCurdy, Howard E, Fred W. Riggs: Contribution
to The Study of Comparative Public
Administration, American University.
Moh. Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum
Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,
Jakarta: LP3ES.
--------------, 2011, Politik Hukum di Indonesia,
Jakarta: Rajawali Pers.

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln,
2009, Handbook of Qualitative Research,
Penerjemah: Dariyatno, dkk, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum,
Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
Phillips, O. Hood, Jackson, 2001, Constitutional
and Administrative Law, London: Sweet &
Maxwell.
Sekretariat
Jenderal
dan
Kepaniteraan
Mahkamah
Konstitusi,
2010,
Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku V.
Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju
Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: PT.
Alumni.
Suseno, Franz Magnis, 1992, Filsafat Sebagai
Ilmu Kritis, Jakarta: Kanisius.
Tamanaha, Brian Z., 2004, On the Rule of Law:
History, Politics, Theory, Cambrige University
Press.
Zoelva, Hamdan, 2010, Pemakzulan Presiden
di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/2013, bertanggal 28 Mei 2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/
PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan
Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan
Perubahan UUD 1945.
Jurnal/Makalah
Howard E. McCurdy, Fred W. Riggs: Contribution
to The Study of Comparative Public
Administration, American University, 2009.

Mubyarto, 2001, Amandemen Konstitusi dan
Pergulatan Pakar Ekonomi, Yogyakarta: Aditya
Media.

M. Shamsul Haque, Rethinking development
administration and remembering Fred W. Riggs,
2010, International Review of Administrative
Sciences, Vol. 76.

Nanang Martono, 2016, Sosiologi Perubahan
Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern,
dan Poskolonial, Jakarta: Rajawali Pres.

Wen-shien Peng, 2008, A Critique of Fred W. Riggs’
Ecology of Public Administration, International
Public Management Review, Vol. 9.

37

Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 29 - 38

38

Pengujian Undang-Undang Secara Formil...( Jorawati Simarmata )

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SECARA FORMIL
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: APAKAH KENISCAYAAN?
(PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014
DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-VII/2009)
(JUDICIAL REVIEW OF THE LAW IN FORMAL BY THE CONSTITUTIONAL COURT:
IS IT CERTAINITY? (COMPARATION ON THE CONSTITUTIONAL COURT’S
DECISION NUMBER 79 / PUU-XII / 2014 AND 27 / PUU-VII / 2009)
Jorawati Simarmata
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 233, Pekanbaru, Indonesia
E-mail: jor4w4t1@yahoo.com
(Naskah diterima 28/09/2016, direvisi 25/11/2016, disetujui 27/03/2017)
Abstrak
Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun ini, khususnya sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003,
pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang lazim
yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan
telah diperkenalkan sejak tahun 1970, yakni melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana kewenangannya diletakkan pada Mahkamah Agung dengan
kekuasaan dan kewenangan yang terbatas. Terbatasnya kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk
melakukan pengujian tersebut dapat dipahami karena sistem politik termasuk di dalamnya penyelenggaraan
pemerintahan dalam kurun waktu (1970-1998) dilakukan dengan pendekatan otoritarian. Dari sejumlah putusan
Mahkamah Konsitusi yang dikabulkan tersebut, tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian
undang-undang secara formil yang diajukan oleh pemohon. Hal ini menarik untuk dikaji karena secara teoritis
jelas bahwa pengujian secara formil diperkenankan untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
Kata kunci: pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi.

Abstract
In a period of 13 (thirteen) this year, especially since the establishment of the Constitutional Court in 2003, a judicial
review of the Constitution is a common thing that happens in Indonesia. In the perspective of the Indonesian state
administration, the judicial review of laws and regulations has been introduced since 1970, through Law Number 14
of 1970 on Basic Provisions on Judicial Power where authorities are put on the Supreme Court with unlimited power
and authority. The limited power and authority of the Supreme Court to conduct such review can be understood
as a political system including governance in the period (1970-1998) performed with an authoritarian approach.
From the Constitutional Court’s decision granted aforementioned, there are no decisions to grant a judicial formally
submitted by the applicant. It is interesting to study because it is theoretically clear that a formal testing allowed for
submission to the Constitutional Court.
Key words: judicial review, the Constitutional Court.

A. Pendahuluan
Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun
ini, khususnya sejak berdirinya Mahkamah
Konstitusi (MK) pada tahun 2003, pengujian
undang-undang
terhadap Undang-Undang
Dasar (judicial review) merupakan suatu hal yang
lazim yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif
ketatanegaraan Indonesia, pengujian peraturan

perundang-undangan telah diperkenalkan sejak
tahun 1970, yakni melalui Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana
kewenangannya diletakkan pada Mahkamah
Agung (MA) dengan kekuasaan dan kewenangan
yang terbatas. Terbatasnya kekuasaan dan
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kewenangan MA untuk melakukan pengujian
tersebut dapat dipahami karena sistem politik
termasuk
di
dalamnya
penyelenggaraan
pemerintahan dalam kurun waktu (1970-1998)
dilakukan dengan pendekatan otoritarian.
Namun dalam kurun waktu tersebut, pengujian
peraturan
perundang-undangan
dalam
perspektif pembagian kekuasaan yang dianut
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tidak
mengenal pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar melainkan pengujian
peraturan di bawah undang-undang.1 Hal ini
mengindikasikan bahwa paradigma pergeseran
kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan
Indonesia benar-benar terjadi. Jimly Asshiddiqie
mengatakan bahwa terjadi pergeseran prinsip
supremasi parlemen yang dilambangkan dengan
MPR sebagai lembaga tertinggi negara, diubah
dengan prinsip supremasi konstitusi dimana
semua lembaga negara mempunyai kedudukan
yang sama dan tunduk kepada konstitusi.2
Hal yang sama diungkapkan oleh A.Ahsin
Thohari bahwa ketatanegaraan pasca perubahan
UUD 1945 mengagungkan doktrin “supremasi
konstitusi”
dan
meninggalkan
doktrin
“supremasi parlemen”, peran MK tentu sangat
krusial dalam mengawal perjalanan demokrasi
konstitusional
(constitutional
democracy)3.
Disamping itu, lazimnya pengujian undangundang (judicial review) yang diajukan kepada
MK dapat menjadi barometer bahwa produk
hukum legislatif banyak yang bertentangan
dengan UUD 1945. Artinya pengujian undangundang (judicial review) ke MK tidak lain
bertujuan untuk mewujudkan supremasi UUD
itu sendiri. Secara simpel judicial review dapat
diterjemahkan sebagai konsep yang memiliki
kaitan erat pada konstitusi sebagai perangkat
nilai serta aturan tertinggi dan dalam penjagaan
perangkat nilai tertinggi. Saldi Isra menyebutnya
dalam terminologi konstitusionalisme4. Dalam
hal ini UUD menjadi hukum tertinggi yang harus
ditaati oleh seluruh komponen bangsa meliputi
lembaga negara, cabang-cabang kekuasaan

negara, sampai pada level terendah: rakyat
(grassroot).
Dalam pengujian undang-undang (judicial
review), Jimly Asshiddiqie berdasarkan paham
Hans Kelsen membagi dua jenis judicial
review yaitu: (1) concreate norm review dan (2)
abstract norm review. Selanjutnya berdasarkan
objek yang diuji, pengujian produk hukum
secara umum (toetsingrecht) yaitu (a) formele
toetsingrecht
dan
materiele
toetsingrecht
sehingga dalam judicial review terdapat pula
jenis formal judicial review dan materiil judicial
review5. Terhadap hak menguji materiil, Sri
Soemantri memberikan garis bawah bahwa
pengujian tersebut adalah suatu wewenang
untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah
suatu peraturan perundang-undangan isinya
sesuai atau bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu
kekuasaan tertentu
(verordenende macht)
berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.
Sementara hak menguji formal menurut Sri
Soemantri adalah wewenang untuk menilai
apakah suatu produk legislatif seperti undangundang misalnya terbentuk melalui cara-cara
(prosedure) sebagaimana telah ditentukan/
diatur dalam pengaturan perundang-undangan
yang berlaku ataukah tidak. Jadi dalam bahasa
yang ringkas, review terhadap formalitas suatu
produk perundang-undangan adalah pengujian
suatu
prosedur
pembentukan
peraturan
perundang-undangan6.
Jika
dilihat
antara
pengujian
formil
dan pengujian materil,
yang paling terasa
konsekuensinya
adalah
undang-undang
yang terbukti cacat formil, karena dengan
dikabulkannya pengujian formil atas suatu
undang-undang maka akan berdampak pada
pembatalan sebuah undang-undang secara
keseluruhan. Sementara pengujian materil
tidak akan membatalkan sebuah undangundang secara keseluruhan, hanya menyatakan
sebagian Bagian, Pasal, ayat, atau frasa yang
bertentangan dengan UUD 1945.

1 Zainal Arifin Hoesein. 2009. Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan,  
Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 75.
2 Jimly Asshiddiqie. 2009. Melembagakan Mahkamah Konstitusi di Negara Demokrasi Baru, bahan untuk ceramah Australia, Jakarta,
hlm 1.
3 A.Ahsin Thohari, 2009. Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol. 6 Nomor 3 September 2009, hlm. 512.
4 Saldi Isra, 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali
Pers, Jakarta, hlm. 293.
5 Feri Amsari, 2011.Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah
Konstitusi, Rajawali Pers, hlm. 76-79.
6 Ibid.
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Berdasarkan data kuantitatif, dihitung dari
segi frekuensi pengujian undang-undang selama
2003-2015, MK telah melakukan judicial review
sebanyak 400 (empat ratus) undang-undang
dengan rincian7:
1.

pada tahun 2003, tidak ada satu pun
putusan yang menyatakan dikabulkan;

2.

pada tahun 2004, 11 putusan dikabulkan;

3.

pada tahun 2005, 10 putusan dikabulkan;

4.

pada tahun 2006, 8 putusan dikabulkan;

5.

pada tahun 2007, 4 putusan dikabulkan;

6.

pada tahun 2008, 10 putusan dikabulkan;

7.

pada tahun 2009, 15 putusan dikabulkan;

8.

pada tahun 2010, 18 putusan dikabulkan;

uji formil undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, (2) keduanya, sama-sama tidak
dikabulkan uji formilnya oleh MK. (3) keduanya,
sama-sama terkait dengan suatu lembaga negara
yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/
PUU-XII/2014 terkait dengan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) sedangkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 terkait
dengan MA. Selanjutnya hal yang paling menarik
untuk diketahui adalah alasan MK menolak
mengabulkan atau tidak menerima pengujian
formil kedua UU a quo tersebut. Dalam tulisan
ini, akan mengulas mengenai pengujian formil
kedua UU a quo tersebut, dan mencoba mengkaji
alasan penolakan MK tersebut.

9.

pada tahun 2011, 35 putusan dikabulkan;

B.

10. pada tahun 2012, 30 putusan dikabulkan;
11. pada tahun 2013, 22 putusan dikabulkan;
12. pada tahun 2014, 29 putusan dikabulkan;
dan
13. pada tahun 2015, 20 putusan dikabulkan.
Dari sejumlah putusan MK yang dikabulkan
tersebut, tidak terdapat satu putusan yang
mengabulkan pengujian undang-undang secara
formil yang diajukan oleh pemohon. Hal ini
menarik untuk dikaji karena secara teoritis jelas
bahwa pengujian secara formil diperkenankan
untuk diajukan kepada MK. Bahkan dalam
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan
sebagai berikut:
1. Permohonan pengujian UU meliputi pengujian
formil dan/atau pengujian materiil.
2. Pengujian materiil adalah pengujian UU
yang berkenaan dengan materi muatan
dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
3. Pengujian formil adalah pengujian UU yang
berkenaan dengan proses pembentukan
UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk
pengujian materiil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Selanjutnya, dalam kurun waktu 2003-2015,
terdapat 2 (dua) putusan MK yang menarik untuk
diulas, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor
79/PUU-XII/2014
dan
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.
Kedua putusan ini menarik untuk diulas karena
(1) keduanya, sama-sama mengajukan hak untuk
7
8

Pembahasan

B.1. Pengujian
Formil
dalam
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUXII/2014
Kasus ini merupakan pengujian atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3).
Permohonan uji konstitusional ini diajukan oleh
3 (tiga) orang pengurus Dewan Pewakilan Daerah
yang mewakili Dewan Perwakilan Daerah.
Pada prinsipnya pengujian atas UUMD3 ini
tidak hanya secara formil tetapi juga diujikan
secara materil terhadap UUD 1945. Namun
dalam tulisan ini dibatasi bahwa yang akan dikaji
hanya pengujian UUMD3 secara formilnya.
Adapun alasan-alasan permohonan pengujian
formil dikemukakan oleh pemohon sebagai
berikut8:
1. Ketidaksesuaian
bentuk,
format,
dan
struktur UUMD3 sebagaimana ditentukan
dengan UUD 1945
Menurut pemohon, Pasal 22 A UUD 1945
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara pembentukan Undang-Undang
diatur dengan undang-undang, dalam hal ini
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(UUP3). Oleh karena itu,
ketidaksesuaian
bentuk, format, dan struktur UU a quo, adalah
bertentangan dengan asas kesesuaian antara
jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 huruf c UUP3 dan Lampiran
II angka 201 dan angka 205 UUP3.

Data diolah dari www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 25 Januari 2016.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.
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Berdasarkan pemahaman yang mengacu
kepada UUP3 tersebut, pemohon beranggapan
bahwa frasa “diatur dengan undang-undang
berarti diatur dengan undang-undang tersendiri.
Disamping itu, frasa diatur dengan undangundang juga berarti harus diatur dengan
peraturan perundang-undangan dalam bentuk
undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan lainnya9.
a. Pasal 2 ayat (1)UUD 1945 menentukan:
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota
DPD yang dipilih melalui pemilihan umum
dan diatur dengan undang-undang.
b. Pasal 19 ayat (2) UUD 1945:
Susunan DPR diatur dengan undang-undang
c. Pasal 22 C ayat (4) UUD 1945
Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan
undang-undang.
Dengan demikian pengaturan MPR, DPD,
dan DPD dalam satu undang-undang yakni
UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945
karena seharusnya pembentuk undang-undang
berdasarkan ketentuan lampiran II angka 201
UUP3 membentuk masing-masing UU tentang
MPR; UU tentang DPR; dan UU tentang DPD.
d. Pasal 22 A UUD 1945
Pasal-Pasal yang diujikan secara formil
terhadap UUD 1945 adalah Pasal 162 s/d
Pasal 174 UU a quo karena seharusnya
pembentuk Undang-Undang tidak mencampurkan materi muatan yang mengatur
pembentukan
undang-undang
dalam
UUMD3. Tata cara pembentukan Peraturan
Perundang-undangan se-harusnya hanya
diatur dalam UUP3.
e. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 disebutkan:
Pemerintah
daerah
provinsi,
daerah
kabupaten dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Pemohon melihat bahwa
berdasarkan
ketentuan tersebut, DPRD merupakan bagian
dari pemerintahan daerah. Pengaturannya
dimasukkan
ke
dalam
Undang-Undang
Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 bahwa susunan
dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang.
2. Ketidaksesuaian
kewenangan
lembaga
yang mengambil keputusan dalam proses
9 Ibid, hlm. 25.
10 Ibid, hlm. 29
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pembentukan undang-undang dengan UUD
1945.
Ketentuan lainya yang ditentang oleh UUMD3
adalah Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
yang memberikan kewenangan konstitusional
DPD dalam fungsi legislasi yang kemudian
dikuatkan dalam putusan MK Nomor 92/
PUU-X/2012. Pengikutsertaan pemohon dalam
pembentukan MD3 merupakan perintah Pasal
22 D ayat (2) UUD 1945 karena UUMD3 salah
satu materi muatannya mengatur tentang DPRD.
DPRD merupakan salah satu kelembagaan
untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan
demikian UUMD3 sekaligus juga dinilai tidak
memenuhi
ketidaksesuaian
kewenangan
lembaga yang mengambil keputusan proses
pembentukan undang-undang sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 huruf b UUP3. Pemohon
sama sekali tidak diikutsertakan dalam proses
pembahasan UU MD3.
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan tata cara atau
prosedur
pembentukan
undang-undang
baik dalam pembahasan maupun dalam
pengambilan keputusan atas rancangan
undang-undang menjadi UUMD3 dengan
UUD 1945.
UU a quo bertentangan dengan UUD 1945
karena menurut pemohon RUU MD3 masuk
dalam Prolegnas tahun 2012 dengan judul RUU
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD (UU MD3). Jelas bahwa perencanaan
legislasi yang disusun adalah tidak membuat
RUU baru hanya berupa RUU perubahan10.
Dalam proses pembentukan UU a quo, logika
pemohon bahwa dalam Prolegnas 2012, RUU
yang dibentuk adalah RUU perubahan bukan UU
baru tentang MD3. DPD berdasarkan putusan
MK Nomor 92/PUU-X/2012 telah menyusun
RUU
tentang DPD dan menyampaikannya
kepada DPR, namun DPR tidak menanggapi
dan justru menyusun RUU tentang Perubahan
UU 27/2009. Pada akhirnya DPD mengikuti
kehendak DPR untuk menyusun RUU Perubahan
UU 27/2009, namun Pemohon tidak diundang
untuk melakukan pembahasan bersama DPR
dan Presiden.
Dengan demikian proses pembahasan UU
a quo tersebut melanggar asas keterbukaan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf
g UUP3. Di saat pemohon berkonsentrasi
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melakukan pembahasan internal atas RUU
yang disampaikan DPR, ternyata DPR bersama
Presiden telah melakukan persetujuan atas
UUMD3 pada tanggal 8 Agustus 201411.
Dalam
pertimbangan
hukumnya,
MK
menyatakan bahwa pemohon memiliki legal
standing untuk mengajukan pengujian permohonan a quo yaitu pemohon adalah lembaga
negara dan mengalami kerugian konstitusional
dengan ditiadakannya wewenang konstitusional
pemohon untuk ikut serta dalam proses
pembentukan UUMD3.
Sebelum menjatuhkan putusan, dalam
persidangan MK mendengarkan keterangan
pihak Pemerintah dan DPR yang terlibat dalam
pembentukan UU a quo. Dalam keterangannya
Presiden tidak menanggapi terkait dengan
pengujian UU a quo secara formil. Sementara
DPR memberikan keterangan bahwa pengujian
formil UUMD3 telah sesuai dengan Pasal 20 dan
Pasal 22 A UUD 1945 yaitu memenuhi 2 (dua)
hal; pertama, lembaga negara yang berwenang
dalam proses pembentukan adalah DPR dan
Presiden dan kedua, terkait dengan proses
pembahasan RUU dijabarkan dalam Pasal 66
dan Pasal 67 UUP3. Tidak diikutsertakannya
DPD dalam pembicaraan tingkat II UU a quo
karena menurut DPR, UUMD3 tidak termasuk
dalam lingkup kewenangan DPD, dengan
argumentasi bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945
itu sendiri secara tegas dan jelas menunjukkan
kewenangan pembahasan dan persetujuan atas
suatu RUU ada ditangan Presiden dan DPR.
Dalam perjalanan persidangan di MK, pihak
DPD mendatangkan saksi-saksi ahli sebanyak
8 (delapan) orang yaitu: (1) Saldi Isra; (2) Zainal
Arifin Mochtar; (3) Yuliandri; (4) Maruarar
Siahaan; (5) Refly Harun; (6) Ronald Rifiandri; (7)
Ni’matul Huda; dan (8) Dian Puji Simatupang.
Terkait dengan pengujian formil UUMD3,
Saldi Isra tidak mengkritisi pengujian formil
UUMD3, namun beliau menegaskan bahwa
tujuan permohonan DPD sangat sederhana,
yaitu MK dengan segala kewenangannya
mengembalikan semangat pembaharuan dalam
Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.Dengan
kata lain menghidupkan tripartit dalam legislasi
yaitu: Presiden-DPR-DPD. Sejalan dengan
pendapat Maruarar Siahaan bahwa kasus ini
terjadi pengulangan kembali beberapa norma
dalam UU 27/2009 yang telah dinyatakan MK
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika keterangan DPR menegaskan bahwa
DPD tidak memiliki kewenangan dalam
pembahasan UU a quo, Zainal Arifin Mochtar
justru menjelaskan bahwa dalam formalitas
pembentukan UU a quo seharusnya DPD diikutsertakan. Senada dengan Maruarar Siahaan,
Zainal Arifin Mochar menyatakan bahwa tidak
diikutsertakannya DPD dalam membahas dan
memberikan persetujuan atas UUMD3 yang
menyangkut susunan, kedudukan, hak, dan
wewenangnya merupakan pelanggaran formalitas
pembentukan UU menurut UUD 1945. Dalam
pandangan Zainal Arifin  Mochtar, jika dikaitkan
dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 bahwa
sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah,
DPRD merupakan bagian dari penyelenggaraan
otonomi daerah. Dengan kata lain materi
muatan UUMD3 terkait dengan otonomi daerah
yang notabene adalah kewenangan DPD. Lalu
apakah pengaturan tentang DPRD dapat atau
mesti dipisahkan dari pengaturan tentang MPR,
DPR, dan DPD? Dalam hal ini, iya jika mengacu
kepada tata cara pembentukan peraturan
perundang-undangan.
Terhadap pengujian UU a quo, MK berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar
pengujian formil yang diajukan oleh pemohon
adalah kurang lebih sama dengan
alasan
pengujian formil yang diajukan pemohon lain
dalam perkara Nomor 73/PUU-XII/2014.
Beberapa catatan yang perlu dicermati dalam
pertimbangan MK antara lain:
1. Sejak Tahun 2003, Peraturan Tata Tertib DPR
menjadi bahan uji dalam Pengujian formil UU
terhadap UUD 1945.
Hal ini dapat terlihat melalui kutipan
pendapat MK terhadap pengujian formil
terdahulu dalam putusan nomor 27/PUUVII/2009 bahwa :
“... hanya berdasar Peraturan Tata Tertib
DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR
telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa
adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD
1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD
1945 tidak mengatur tata cara pengambilan
keputusan DPR, maka Peraturan Tata
Tertib DPR merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam implementasi UUD
1945. Sudah sejak putusan Nomor 001021-022/PUU/I/2003,
MK
berpendapat
Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/
DPR RI/I/2005.2006 (selanjutnya disebut

11 Ibid, hlm. 35.
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Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang
sangat penting dalam perkara a quo untuk
melakukan pengujian formil UU 32/2009
terhadap UUD 1945. Pengujian UU dilakukan
antara Undang-Undang terhadap UUD 1945,
bukannya diuji dengan Undang-Undang atau
yang lain, dalam hal ini UU 10/2004...”
2. Dalam Pandangan MK, pengujian materiil
lebih penting (inkonstitusional) daripada
pengujian formil.
Hal ini dapat terlihat melalui kutipan pendapat
MK terhadap pengujian formil terdahulu dalam
putusan nomor 73/PUU-XII/2014 bahwa:
“......Berdasarkan
pertimbangan
hukum
dalam
putusan
Mahkamah
Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah
telah berpendirian bahwa Mahkamah
hanya akan menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak dapat menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang dan
Mahkamah hanya akan menggunakan
UU atau peraturan perundang-undangan
yang mengatur mekanisme atau formil
prosedural yang mengalir dari delegasi
kewenangan
menurut
konstitusi...”
Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal
20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan
disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
Apabila dalam proses pembahasannya tidak
sepenuhnya mengikuti tata tertib DPR, menurut
Mahkamah, tidak serta merta menjadikan UU
tersebut inkonstitusional. Norma yang ada
dalam UU pembentukan Peraturan Perundangundangan dan peraturan tata tertib DPR
mengenai pembentukan UU hanyalah tata cara
pembentukan UU yang baik yang jika ada materi
muatan yang diduga
bertentangan dengan
konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil
terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja
suatu UU yang telah dibentuk berdasarkan UU
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dan Tata Tertib DPR justru materi muatannya
bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya
dapat juga suatu UU yang telah dibentuk tidak
berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dan Peraturan Tata Tertib DPR justru materi
muatannya sesuai dengan UUD 1945.
3. MK berpendapat pengaturan ketiga lembaga
negara MPR, DPR, dan DPD dalam satu UU
akan memudahkan pengaturan mengenai
hubungan kerja dan fungsi antara ketiga
lembaga negara yang saling berkaitan. Justru
akan menyulitkan apabila diatur dalam
UU tersendiri. Berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas, dalil para pemohon a quo
tidak beralasan menurut hukum.
Bertolak
dari
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas UU secara materil dan formil maka
pengujian itu tidak terbatas pada apa yang
tertulis dalam naskah UUD sebab UUD hanyalah
sebagian dari konstitusi yang tertulis12.
Mencermati konsep di luar naskah UUD 1945,
apakah Peraturan Tata Tertib DPR tepat
dijadikan batu uji oleh Mahkamah Konstitusi
untuk menguji konstitusionalitas UUMD3 secara
formil?
Pada Akhirnya MK memutuskan bahwa
permohonan pemohon dalam pengujian formil
tidak dapat diterima. Namun terdapat dissenting
opinion dari 2 (dua) hakim MK yaitu Arief Hidayat
dan Maria Farida Indrati. Menurut kedua hakim
tersebut pengujian formil terhadap UU 17/2014
seharusnya dikabulkan dan UU a quo dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan mengikat. Kedua
Hakim konstitusi tersebut juga memakai UUP3
sebagai batu uji terhadap pembentukan UU a
quo secara formil.
B.2. Pengujian
Formil
dalam
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009
Kasus ini merupakan pengujian atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung terhadap UUD 1945. Permohonan uji
konstitusional ini diajukan oleh 4 orang terdiri
dari 1 orang advokat, 1 (satu) orang swasta dan
2 (dua) orang pengajar.

12 Josep M. Monteiro. 2014. Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.120.
Bandingkan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa penilaian atau pengujian konstitusionalitas undang-undang dapat menggunakan
alat pengukur atau penilai : (1) Naskah UUD yang resmi tertulis; (2) Dokumen terulis yang terikat erat dengan naskah UUD seperti
risalah rapat, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib dan lain-lain (3) Nilai-nilai konstitusi
yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan
dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; (4) Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan prilaku politik
dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan–keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan
bernegara. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2016. Hukum Acara Pengujian UU, Jakarta, Sinar Grafika,  hlm.6.
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Adapun alasan-alasan permohonan pengujian
formil dikemukakan oleh pemohon bahwa proses
pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Mahkamah Agung bertentangan
dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1),
Pasal 22A UUD 1945 sebagai berikut13:
a. Pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi
syarat kuorum
Penghitungan pertama diketahui anggota
DPR RI yang hadir berjumlah 93 (sembilan
puluh tiga) orang, dan penghitungan
kedua berjumlah 95 (sembilan puluh lima)
orang. Dapat dipastikan bahwa sebagian
anggota DPR yang menghadiri sidang
paripurna tersebut walaupun melakukan
penandatangan kehadiran mereka dalam
absensi persidangan, telah nyata-nyata
tidak ada di dalam persidangan paripurna
tersebut. Dengan kata lain kehadiran absensi
(berdasarkan tanda-tangan) yang menjadi
acuan dari sidang paripurna tersebut, dan
bukanlah kehadiran fisik atau keterwakilan
secara fisik anggota DPR sesuai dengan
peraturan yang telah disebutkan di atas14.
b. Pengambilan keputusan Ketua DPR tidak
memenuhi syarat pengambilan keputusan
Salah satu kesalahan dalam proses pembahasan undang-undang a quo dengan tidak
diperhatikannya keberatan Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera tersebut menunjukkan
pelaksanaan fungsi legislasi dalam Pasal 20A
ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar15.
c. Pembahasan undang-undang a quo melanggar
prinsip
keterbukaan
penyusunan
dan
pembahasan RUU a quo tertutup bertentangan
dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 200416.
Dalam
pertimbangan
hukumnya,
MK
menyatakan bahwa pemohon memiliki legal
standing untuk mengajukan pengujian permohonan a quo yaitu pemohon adalah perorangan
warga negara Indonesia dan mengalami
kerugian konstitusional karena pembahasan
UU a quo yang dilakukan secara ekslusif dan
tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip
keterbukaan dan transparansi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Para pemohon
sebagai WNI seharusnya berhak untuk melihat
rapat-rapat pembahasan UU a quo yang ternyata
dilakukan tertutup.
13
14
15
16

Sebelum menjatuhkan putusan, dalam
persidangan MK mendengarkan keterangan 2
orang saksi dan 2 orang ahli serta keterangan
ahli secara tertulis yaitu Saldi Isra, Anna
Erliyana, Mohammad Fajrul Falakh. Kedua saksi
menjelaskan bahwa benar adanya apabila yang
menghadiri sidang tidak banyak (tidak lebih
dari 96 orang), namun pimpinan sidang sudah
memutus dan mengatakan pengesahan.
Saldi Isra menyatakan bahwa persetujuan
merupakan ultimate authority lembaga legislatif
yang tidak dapat dibagi dengan lembaga lain.
Dalam Peraturan Tata Tertib DPR ada dua cara
mengambil keputusan dengan cara musyawarah
dan dengan suara terbanyak. Berdasarkan
Peraturan Tata Tertib DPR, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, persyaratan
quorum harus dipenuhi. Jika syarat tidak
dipenuhi
dan
pengambilan
keputusan
tetap dilakukan maka persetujuan itu tidak
memenuhi ketentuan formal yang ada. Cacat
itu makin besar karena pimpinan DPR tetap
memaksakan pengambilan keputusan seolaholah musyawarah tercapai diantara pihak di DPR.
Cara demikian bertentangan dengan UUD 1945.
Senada dengan Saldi Isra, Syamsudin Haris juga
menyatakan bahwa penetapan dan pengesahan
RUU a quo harus dikatakan cacat secara politik
karena tidak memenuhi dua prinsip keterwakilan
yaitu keterwakilan dalam ide atau gagasan dan
keterwakilan dalam kehadiran.
Berbeda dengan Anna Erliyana yang menyinggung adanya mekanisme pembentukan
peraturan perundang-undangan yang diatur
dalam Pasal 10 dan pasal 32 ayat (6) UU Nomor
10 Tahun 2004 disamping Peraturan Tata Tertib
DPR sebagai batu uji dalam proses pembentukan
UU. Lain halnya lagi dengan Mohammad Fajrul
Falakh perlunya memperhatikan Peraturan Tata
Tertib DPR, Peraturan Tata Tertib DPD dan PP
68/2005 dalam pengujian formil pembentukan
UU.
MK meminta keterangan dari DPR dan
berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan ternyata pembentukan undangundang yang dimohonkan pengujian telah
dibentuk oleh badan/lembaga yang sesuai oleh
UUD 1945 atau dengan kata lain pembentukkan
undang-undang a quo dibentuk oleh DPR dan

Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm 10
Ibid, hlm 16.
Ibid, hlm 18.
Ibid, hlm. 22.
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Presiden dan telah mendapat persetujuan
bersama sebagaimana keterangan Pemerintah
dan DPR dalam persidangan tanggal 7 Oktober
2009.
Hal yang perlu dicermati dalam pertimbangan
MK adalah bahwa proses pembentukan UU yang
dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon
telah melanggar ketentuan formil pengambilan
keputusan pada waktu itu, yaitu Tata Tertib
DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal
20 UUD 1945 sehingga cacat secara prosedural.
Meskipun Mahkamah berpendapat demikian,
untuk menyatakan bahwa undang-undang a quo
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut17:
1. bahwa Mahkamah sebelum perkara a
quo diajukan belum pernah memutus
permohonan pengujian formil undangundang yang diperiksa secara lengkap dan
menyeluruh;
2. bahwa sementara itu proses pembentukan
undang-undang berlangsung secara ajeg
dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan
Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang
berkembang dalam proses tersebut;
3. bahwa proses pembentukan undang-undang
yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib
DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR
dianggap tidak bertentangan dengan UUD
1945;
4. bahwa adanya temuan oleh MK, berupa
cacat prosedur dalam proses pembentukan
undang-undang yang dimohonkan untuk
diuji oleh para pemohon, harus dipahami
sebagai koreksi atas proses pembentukan
undang-undang yang selama ini dipraktikkan
sebagai telah sesuai dengan UUD 1945;
5. bahwa temuan MK tentang hal-hal yang
seharusnya
dilakukan
dalam
proses
pembentukan undang-undang agar sesuai
dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh
Mahkamah dalam putusan perkara a quo
sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk
menguji proses pembentukan undangundang sebelum putusan ini;
6. bahwa meskipun terdapat cacat prosedural
dalam pembentukan undang- undang a
quo, namun secara materiil undang-undang
tersebut tidak menimbulkan persoalan
hukum;

17 Ibid, 93.
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7. bahwa apabila undang-undang a quo yang
cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
maka akan mengakibatkan keadaan yang
tidak lebih baik karena:
a. dalam undang-undang a quo justru
terdapat substansi pengaturan yang
isinya lebih baik dari undang-undang
yang diubah;
b. sudah diterapkan dan menimbulkan
akibat hukum dalam sistem kelembagaan
yang diatur dalam undang-undang a quo
dan yang berkaitan dengan berbagai
undang-undang, antara lain UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,
dan lembaga lain seperti hubungan antara
Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung
yang sekarang telah berjalan berdasarkan
UU 3/2009.
Atas pertimbangan tersebut dan demi asas
manfaat untuk tercapainya tujuan hukum,
pada akhirnya MK memutuskan bahwa UU yang
dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu
dinyatakan sebagai UU yang tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat; artinya UU a quo
tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku.
Namun terdapat concurring opinion dari 2
hakim MK yaitu M. Arsyad Sanusi dan Achmad
Sodiki. Disamping itu juga terdapat 1 hakim
yang menyatakan dissenting Opinion
yaitu
Muhammad Alim. Concurring Opinon yang
disampaikan M. Arsyad Sanusi menekankan
pada legal standing pemohon. Menurut M.Arsyad
Sanusi, pemohon tidak memiliki legal standing,
misalnya saja Pemohon III tidak dapat dianggap
memiliki kedudukan hukum (legal standing) di
MK hanya semata-mata karena WNI pembayar
pajak dan Pemohon I yang berprofesi sebagai
advokat lebih tepat digunakan untuk pengujian
materiil Pasal 81 A UU Nomor 3 Tahun 2009
tentang MA. M. Arsyad Sanusi menegaskan
bahwa disamping legal standing, ia juga berbeda
pendapat mengenai peraturan mana yang
digunakan untuk menguji konstitusionalitas
proses pembentukan undang-undang (UUD
1945, UU Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Tatib
DPR). Jika MK menggunakan Peraturan Tatib
DPR untuk menguji secara formil pembentukan

Pengujian Undang-Undang Secara Formil...( Jorawati Simarmata )

UU a quo, maka M. Arsyad Sanusi berpendapat
hal itu adalah suatu tindakan hukum yang
kurang tepat18 , mengingat Peraturan Tata Tertib
DPR adalah peraturan yang bersifat internal,
mengikat ke dalam dan tidak dapat disejajarkan
dengan UUD 1945 maupun UU Nomor 10 Tahun
2004.
Hal yang sama terkait legal standing,
Achmad Sodiki sependapat dengan M. Arsyad
Sanusi, bahwa kepentingan para pemohon
tidak berhubungan dengan tidak dipenuhinya
proses pembentukan UU a quo sehingga tidak
ada kepentingan processuel yang merugikan
mereka19 sehingga seharusnya permohonan
harus dinyatakan tidak dapat diterima karena
tidak memiliki legal standing. Demikian pula
dengan Hakim Muhammad Alim dalam dissenting
opinionnya, menyampaikan bahwa permohonan
para pemohon harus dinyatakan tidak diterima
karena para pemohon tidak memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan,
dimana para pemohon bukan anggota DPR dan
bukan Presiden sebagai pihak-pihak yang secar
formil berhak membentuk UU.
C.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa pengujian formil sulit
untuk dapat dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi lebih
mengutamakan pengujian secara materiil UU
terhadap UUD 1945 dan lebih mengedepankan
asas manfaat. Namun anehnya dalam dua
kasus yang Penulis bandingkan Peraturan
Tata Tertib DPR dijadikan batu ujinya dengan
alasan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Secara rinci
hal tersebut dilihat pada 2 kasus berikut:
1. Dalam pengujian formil
dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUXII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-VII/2009 dijadikan rujukan
dan dalam hal ini terdapat 3 catatan penting
bahwa :
a. Sejak Tahun 2003, Peraturan Tata Tertib
DPR menjadi batu uji dalam Pengujian
formil UU terhadap UUD 1945.
b. Dalam Pandangan MK, pengujian materiil
lebih penting (inkonstitusional) daripada
pengujian formil.

c. MK berpendapat pengaturan
ketiga
lembaga negara MPR, DPR dan DPD
dalam satu UU akan
memudahkan
pengaturan mengenai hubungan kerja
dan fungsi antara ketiga lembaga negara
yang saling berkaitan. Justru akan
menyulitkan apabila diatur dalam UU
tersendiri. Berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas, dalil para pemohon a quo
tidak beralasan menurut hukum.
2. Dalam pengujian formil dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009, Mahkamah Konstitusi menimbang
bahwa
Proses pembentukan UU yang
dimohonkan
pengujiannya
oleh
para
pemohon telah melanggar ketentuan formil
pengambilan keputusan pada waktu itu,
yaitu tata tertib DPR Nomor 08/DPR RI/20052006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat
secara prosedural.
Meskipun Mahkamah
berpendapat
demikian,
namun
untuk
dinyatakan bahwa undang-undang a quo
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
Mahkamah perlu mempertimbangkan asas
manfaat untuk tercapainya tujuan hukum,
pada akhirnya MK memutuskan bahwa UU
yang dimohonkan pengujian tersebut tidak
perlu dinyatakan sebagai UU yang tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
artinya UU a quo tetap mempunyai kekuatan
hukum berlaku.
Berdasarkan hal tersebut di atas, bagi
pencari keadilan terhadap pelanggaran hak
konstitusional yang hendak mengajukan judicial
review, Penulis menyarankan untuk lebih
cenderung menyusun permohonan pengujian
materil karena untuk saat ini MK lebih concern
terhadap
materi
muatan
undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945. MK
beranggapan bahwa UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan tidak dapat dijadikan batu
uji dalam pengujian formil. Untuk itu, jika akan
menggunakan UUP3 sebagai batu uji dalam
pengujian formil, maka sebaiknya melakukan
pengujian formil UU melalui Mahkamah Agung.
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Abstrak
Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Berbagai upaya dalam
mencegah dan menghilangkan praktek korupsi sudah sangat sering dilakukan. Baik dengan pembentukan
peraturan perundang-undangan maupun pembentukan komisi atau badan penanggulangan tindak pidana
korupsi. Namun korupsi tidak pernah mau pergi dari bangsa Indonesia. Di lembaga eksekutif ada korupsi, begitu
juga di legislatif dan yudikatif. Belum lagi di beberapa badan usaha milik negara maupun lembaga-lembaga
negara non kementerian. Fenomena korupsi ini membuat masyarakat gerah dan marah. Sebab pelaku korupsi
telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa. Akan tetapi penegakan hukum atas pelakunya tidak berjalan
dengan baik. Koruptor kebanyakan dihukum ringan. Padahal Undang-undang memberikan ancaman hukuman
pidana mati kepada pelakunya. Masyarakat berharap agar pelaku korupsi dihukum dengan seberat-beratnya,
sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.
Kata Kunci: Pidana Mati, pelaku tindak pidana korupsi, keadaan tertentu.
Abstract
Corruption has become a severe disease in this country and very difficult to cure. Various efforts to prevent and
eliminate the practice of corruption is very common. Either by the enactment of laws and regulations and the
establishment of a commission or agency tackling corruption. But corruption does not ever want to leave the nation
of Indonesia. There is corruption in the executive institutions, as well as in the legislative and judicial institutions.
Moreover, it happens in some state-owned enterprises and non state institutions ministry. The phenomenon of
corruption makes people agitated and angry. Because corruption has taken the rights of the people by force.
However, the law enforcement of the perpetrators is not going well. Corruptors are most lightly punished. Whereas
the Law provides death penalty of capital punishment to the perpetrators. Community hopes that the corruptors are
severely punished, so that justice and public welfare can be met.
Key words: Death Penalty, Corruptors, Certain Condition.

A. Pendahuluan
Korupsi sudah menjadi penyakit parah di
negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan.
Hampir setiap hari cerita korupsi ditonton dan
dengar melalui pemberitaan di media massa oleh
masyarakat. Bosan dan jenuh mungkin begitulah
yang dirasakan masyarakat ketika melihat dan
mendengar pemberitaan seputar korupsi. Tapi
itulah kenyataannya, pelaku dugaan tindak
pidana korupsi datang silih berganti. Belum
tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap
lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya. Bahkan
diantaranya terdapat pejabat negeri ini, mereka
tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akibat dari peristiwa tangkap tangan oleh
KPK, telah menetapkan banyak pelaku sebagai
tersangka. Pada akhirnya media massa, baik
cetak atau elektronik secara serentak memuat
berita pasca tangkap tangan tersebut. Berita
tangkap tangan dalam tindak pidana korupsi
tersebut menjadi isu nasional bahkan mungkin
isu internasional. Isu tangkap tangan oleh KPK
kepada pelaku dugaan korupsi mengalahkan
isu kejahatan lain yang muncul dalam ranah
hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan, ada
suatu stigma dalam pemikiran masyarakat
bahwa pejabat yang memiliki track record baik
tidak akan mungkin melakukan tindak pidana
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korupsi, namun pada kenyataannya pejabat
tersebut tertangkap tangan oleh KPK. Banyak
pejabat yang semula dianggap baik diciduk
karena diduga menerima uang suap dari pihak
lain. Biasanya pihak lain tersebut adalah pihak
yang memiliki urusan atau kepentingan dengan
pejabat bersangkutan.
Dari waktu-kewaktu pelaku korupsi datang
silih berganti seiring dengan silih bergantinya
aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas
pemberantasan korupsi. Kapolri berganti, Jaksa
Agung berganti, ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi berganti, bahkan Presiden-pun berganti,
lembaga-lembaga anti korupsi dibentuk, undangundang dan peraturan-pun dibuat, namun
korupsi tetap ada. Seakan tidak ada pejabat
atau pemimpin negeri ini yang sanggup untuk
menghentikannya dengan segala macam undangundang atau komisi dan lembaga-lembaga yang
ada. Berbagai kajian dan penelitian dilakukan.
Berbagai seminar, debat, dan workshop juga telah
dilakukan untuk memberantas penyakit korupsi,
namun hingga saat ini korupsi tidak terhentikan
dan bahkan semakin parah. Masyarakat menjadi
apatis, apakah aparat hukum negeri ini mampu
memberantas korupsi.
Korupsi sudah terjadi pada semua bidang
tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif,
maupun yudikatif,1 dikenal dengan korupsi
birokratis secara luas, yakni korupsi yang
dilakukan orang-orang yang sedang memegang
kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif,
legislatif maupun yudikatif. Tingginya kejahatan
korupsi di Indonesia menyebabkan kejahatan
korupsi tersebut masuk dalam kategori kejahatan
luar biasa atau dikenal dengan extra ordinary
crime. Sebagai kejahatan luar biasa, tentu saja
penanganannya harus dengan cara yang tidak
sama dengan kejahatan lainnya, sebagaimana
yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana
umum.
Ditetapkannya
tindak
pidana
korupsi
sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan
hukum pidana di Indonesia mengandung arti
bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi
dibutuhkan suatu hukum pidana khusus
yang menyimpang dari aturan umum hukum
pidana yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum
acaranya yang diatur dalam Kitab Undang1
2
3
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Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara
korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar
biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya
dari perkara lain.2
Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini
mencoba untuk menguraikan dan menganalisa
kejahatan korupsi dengan penerapan hukuman
mati. Penulisan ini merupakan penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum doktriner.
Pendekatan peraturan perundang-undangan
atau bahan-bahan hukum tertulis digunakan
oleh penulis untuk menganalisis tentang
penerapan hukuman mati dalam tindak pidana
korupsi. Jenis data yang digunakan oleh penulis
dalam penulisan ini adalah data sekunder yang
tidak diperoleh secara langsung dari lapangan,
melainkan diperoleh dari studi kepustakaan
berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan
perundang-undangan dan hasil penelitian.
B. Pembahasan
B.1. Indonesia sebagai Negara Hukum dan
Konsep Due process of law
Negara Indonesia adalah negara hukum3.
Sebagai negara hukum seperti yang tertulis
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka
sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima
tertinggi. Oleh karena itu supremasi hukum
sangat dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri
ini. Baik oleh jajaran pemerintah, polisi, jaksa,
hakim, pengacara, para birokrat, mahasiswa,
maupun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal
ini bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa
ditegakkan dengan tanggungjawab.
Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum
harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu
kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum
terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan
(institutional), (2) kaedah aturan (instrumental), (3)
perilaku para subjek hukum yang menyandang
hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma
aturan itu (elemen subjektif dan cultural). Ketiga
elemen sistem hukum tersebut mencakup (a)
kegiatan pembuatan hukum (law making), (b)
kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan
hukum (law administrating), dan (c) kegiatan
peradilan atas pelanggaran hukum (law
adjudicating) atau yang biasa disebut dengan

Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, (Jakarta: Kompas, 2008), hal, 135.
Monang Siahaan, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hal, 40.
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
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penegakan hukum dalam arti sempit (law
enforcement).4
Dalam
sebuah
Negara
hukum
yang
memerintah adalah hukum, bukan manusia.
Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis
tatanan norma hukum yang berpuncak pada
konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah
negara hukum menghendaki adanya supremasi
konstitusi. Supremasi konstitusi disamping
merupakan konsekuensi dari konsep negara
hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan
demokrasi karena konstitusi adalah wujud
perjanjian sosial tertinggi.5 Demokrasi pada
dasarnya memberikan kebebasan kepada
setiap warga negara untuk berekspresi dengan
sebebas bebasnya. Kebebasan dimaksud adalah
kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum
yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hukum
yang baik akan menjamin keadilan kepada setiap
warga negara tanpa memandang status sosial
dan kedudukan.
Negara hukum ialah negara yang berdiri di
atas hukum yang menjamin keadilan kepada
warga negaranya. Keadilan merupakan syarat
bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga
negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan
itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap
manusia agar ia menjadi warga negara yang
baik. Demikian pula peraturan hukum yang
sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu
mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup
antar warga negaranya.6
Menurut
Aristoteles
yang
memerintah
dalam negara bukanlah manusia sebenarnya,
melainkan fikiran yang adil, sedangkan
penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum
dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan
menentukan baik tidaknya suatu peraturan
undang-undang dan membuat undang-undang
adalah sebagian dari kecakapan menjalankan
pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa
yang penting adalah mendidik manusia menjadi
warga negara yang baik, karena dari sikapnya
yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup
warga negaranya.7
Secara umum, dalam setiap negara yang
menganut paham negara hukum, selalu
berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi
4
5
6
7
8
9
10

hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan
hukum (equalitybefore the law), dan penegakan
hukum dengan cara tidak bertentangan dengan
hukum (due process of law). Prinsip penting
dalam negara hukum adalah perlindungan yang
sama (equal protection) atau persamaan dalam
hukum (equality before the law). Perbedaan
perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan
yang khusus, misalnya, anak-anak yang di
bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang
berbeda dengan anak-anak yang di atas 17
tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional.
Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan
jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena
perbedaan warna kulit, gender agama dan
kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau
perbedaan status seperti antara tuan tanah dan
petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan
perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini
sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai
negara, termasuk di negara yang hukumnya
sudah maju sekalipun.8
Menurut Dicey, Bahwa berlakunya konsep
kesetaraan dihadapan hukum (equality before the
law), dimana semua orang harus tunduk kepada
hukum, dan tidak seorang pun berada di atas
hukum (above the law)9. Istilah due process of
law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu
harus dilakukan secara adil. Konsep due process
of law sebenarnya terdapat dalam konsep hakhak fundamental (fundamentalrights) dan konsep
kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered
liberty).10
Konsep due process of law yang prosedural
pada dasarnya didasari atas konsep hukum
tentang
“keadilan
yang
fundamental”
(fundamental fairness). Perkembangan, due
process of law yang prosedural merupakan
suatu proses atau prosedur formal yang adil,
logis dan layak, yang harus dijalankan oleh
yang berwenang, misalnya dengan kewajiban
membawa surat perintah yang sah, memberikan
pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang
layak untuk membela diri termasuk memakai
tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan,
menghadirkan
saksi-saksi
yang
cukup,
memberikan ganti rugi yang layak dengan proses
negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, (Malang: Setara Press, 2015), hal, 180.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal, 152-162.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal, 153.
Ibid., hlm,154.
Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal, 207.
Ibid, hal, 3.
Ibid, hal,46.
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harus dilakukan manakala berhadapan dengan
hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran
terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak
untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau
kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan
benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk
beragama, hak untuk bekerja dan mencari
penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk
berpergian kemana dia suka, hak atas privasi,
hak atas perlakuan yang sama (equal protection)
dan hak-hak fundamental lainnya.11
Dalam prinsip negara hukum penerapan
due process of law mengharuskan adanya
pemberlakuan asas legalitas dalam segala
bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan
pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis.
Dalam kasus korupsi, implementasi due process
of law sebenarnya dapat dilakukan dengan
menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi
dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan
hukuman tersebut sudah sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi. Tinggal saat ini bagaimana
Undang-Undang tersebut diimplementasikan
dalam proses penegakan hukumnya. Selama
Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan,
maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum
akan terwujud dengan baik, karena hukum
tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku
korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki
kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung
dihukum sangat ringan.
Apabila kekuasaan politik diletakkan dibawah
kekuasaan hukum, atau mendepersonalisasikan
kekuasaan dan membentuk otoritas impersonal,
maka otoritas berada dalam konstitusi serta suatu
sistem aturan dan prosedur, sehingga tidak ada
manipulasi, penekanan dan intimidasi. Untuk
kepentingan kekuasaan hukum, penegakan
hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri,
tidak dalam pengaruh dan apalagi dalam otoritas
kekuasaan politik. Dalam otoritas hukum itulah,
proses penegakan hukum (peradilan) dapat
dilaksanakan dengan fair, adil dan transparan,
sejalan dengan deklarasi universal HAM Pasal
10 dan Traktat Internasional mengenai hakhak kewarganegaraan yang menyatakan bahwa
“setiap orang berhak dalam kesamaan yang penuh
untuk diperiksa secara adil dan di depan umum
oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak

memihak”.12 Apabila hal ini diterapkan, maka
dapat dikatakan bahwa semua yang ditulis dan
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjadi
sesuatu yang dapat dibanggakan. Karena prinsip
sejati negara hukum adalah dengan menegakkan
hukum sebenar-benarnya tegak tanpa pandang
bulu. Bukan hanya slogan semata yang minim
implementasi sebagaimana yang terjadi saat ini.
Para penegak hukum hendaknya menegakkan
hukum dengan benar dan adil, meskipun yang
terlibat adalah para penguasa negeri. Jika
hukum cenderung ditegakkan dalam keadaan
lemah. Indonesia sebagai negara hukum hanya
slogan belaka, namun minim implementasi.
B.2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam
Keadaan Tertentu yang dapat dijatuhi
Hukuman Mati
Dalam hukum positif Indonesia masih
terdapat beberapa kejahatan yang memuat
ancaman
hukuman
mati.
Diantaranya,
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal
KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang
diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal
340 KUHP mengenai pembunuhan berencana,
pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian
dengan kekerasan. Pasal 104 (makar terhadap
Presiden dan Wakil Presiden). Pasal 111 ayat
(2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan
atau berperang). Pasal 124 (tentang melindungi
musuh atau menolong musuh waktu perang).
Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau
kepala negara-negara sahabat). Pasal 368
ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang
mengakibatkan luka berat atau mati). Pasal 444
(pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang
mengakibatkan kematian).
Ancaman pidana mati yang diatur dalam
pasal-pasal di atas bersumber pada Wetboek
van Strafrecht yang disahkan sebagai KUHP
oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal
1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut
didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan

11 Ibid, hal,47
12 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal, 45.
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Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang
UUDNRI 1945) yang menyatakan segala
peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru
menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Pemberlakukan Wetboek van Strafrecht menjadi
KUHP.13 Hukum pidana yang mengatur tindak
pidana korupsi bersumber pada hukum pidana
khusus, disamping memuat hukum pidana
materiil juga memuat hukum pidana formil.14

Satu-satunya cara untuk menanggulangi
masalah korupsi yaitu dengan memberikan
hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu
dengan diberikan hukuman mati. Hanya saja
dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir
tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana
mati karena dikaitkan dengan alasan yang
memberatkan maupun meringankan dan faktor
meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari
batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lainlain.15

Dari uraian diatas, maka ancaman hukuman
mati dalam ketentuan perundang-undangan
di Indonesia masih eksis dan dipertahankan
keberadaannya, baik terhadap tindak pidana
umum maupun tindak pidana khusus. Khusus
mengenai hukuman mati dalam tindak pidana
korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk
memberantas korupsi memang sudah diatur
dalam ketentuan undang-undang khusus
sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, jika
kita lihat peraturan untuk memberantas praktik
korupsi, maka Indonesia hanya mengenal
ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan
umum yang mengatur tentang tindak pidana
korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini
dibentuk guna memberantas masalah korupsi.

Hingga saat ini, banyak perangkat hukum
yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak
melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat
tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi
yang korup mendapat dan menikmati privilege
karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya
korupsi adalah karena faktor perangkat
hukumnya lemah.16

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur
tentang perbuatan memperkaya diri dan orang
lain yang dapat merugikan keuangan negara.
Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan
tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi
pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan pada waktu negara
dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu
terjadi bencana alam nasional, pengulangan
tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara
dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di
atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan
menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti
hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas.

13
14
15
16

B.3. Hukuman Mati dan Prinsip Hak Asasi
Manusia
Meski telah terdapat Pasal dalam Undangundang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan
ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi,
penerapan hukuman mati sampai saat ini masih
merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan
dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan
masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak
dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan.
Kalangan yang menolak berargumen bahwa
eksekusi hukuman mati bertentangan dengan
hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam
Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia.
Adnan Buyung Nasution mengemukakan
bahwa
secara
prinsipal
hukuman
mati
atau pidana mati haruslah dihapuskan dan
sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana
maksimum berupa hukuman seumur hidup.
Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan
bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat
dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun
sehingga orang yang bersangkutan (terpidana)
masih ada harapan untuk mendapatkan remisi
hukuman dan akhirnya kembali ketengah-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.
Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: P.T Alumni, 2006), hal, 5.
Monang Siahaan, Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hal, 93.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal, 3.
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tengah masyarakat. Dengan demikian di satu
pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati
dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi
karena yang terpidana diasingkan, dilain
pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk
dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan
memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara
yang berguna bagi masyarakat.17 Sementara
yang menyetujui berpandangan bahwa pelaku
korupsi harus dihukum dengan hukuman
seberat-beratnya, karena pelakunya sudah
mengambil hak-hak rakyat secara paksa dan
tidak berperikemanusiaan, misalnya dengan
penjatuhan hukuman mati.
Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah
hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat
manusia, orang per orang yang dimiliki umat
manusia sejak lahir sampai dengan meninggal
dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya
didampingi oleh kewajiban dan tanggungjawab.
Mengingat hak asasi manusia adalah hak
dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai
anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak
asasi manusia tersebut tidaklah bersumber
dari Negara, tetapi semata-mata bersumber
dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya
beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu
tidak dapat dikurangi (Non Derogable Rights).
Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara
hukum itu adalah suatu jaminan perlindungan
terhadap hak asasi manusia tersebut.18
Dalam konteks Indonesia sebagai negara
hukum, maka prinsip hak asasi manusia harus
dijaga dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini
negara berkewajiban penuh untuk melindungi
rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan
yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
Dengan demikian tidak boleh ada pelanggaran
terhadap hak asasi manusia tersebut dimanapun
manusia itu berada. Pelanggaran hak asasi
manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik
disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara melawan hokum, mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut
hak asasi manusia seseorang atau kelompok

orang yang dijamin oleh undang-undang, dan
tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil
dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku.19
Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku
kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk
pelanggaran dibidang hak asasi manusia,
mengingat pada dasarnya para koruptor telah
menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu
dengan mengambil hak-hak rakyat secara
tidak sah. Akhirnya rakyat menjadi menderita
akibat kemiskinan, kelaparan, kurangnya biaya
pendidikan dan kesehatan. Karena uang rakyat
diambil oleh para koruptor. Semula banyak
pihak menduga bahwa hukuman mati hanya
sekedar gertakan demi menimbulkan efek jera,
dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Ada
kesan telah tercipta moratorium (penghentian
sementara) eksekusi mati. Pada kenyataannya
banyak terpidana mati di Indonesia yang tidak
semua benar-benar di eksekusi. Ada yang
dirubah hukumannya menjadi seumur hidup,
ada yang mendapat grasi dari Presiden, ada
pula yang kemudian bebas setelah menjalani
hukuman penjara puluhan tahun. Sebaliknya
ada yang layak dijatuhi hukuman mati, semisal
para koruptor kelas berat, namun masih saja
bebas berkeliaran bahkan menghilang tidak
tentu rimbanya.20
Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat
dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena
pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang
terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana,
maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang
menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal
ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan
(Geen straf zonder schuld atau no punishment
without guilt) yang merupakan asas pokok
dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap
tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum
tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia
saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini
disimpangi oleh Strict Liability dan Vicarious
liability.21

17 Adnan Buyung Nasution, Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang Disampaikan dalam Forum Kajian
Islam oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997), hal, 12.
18 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia,
Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001), hal. 14.
19 Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
20 Jesi Aryanto, Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup, Jurnal Hukum Adil, Fakultas Hukum
Universitas Yarsi, Jakarta, Volume 2 No. 2 Agustus 2011, hal, 238.
21 Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No.
2 Agustus 2012, hal, 157-158.
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Moeljatno mengatakan bahwa “perbuatan
pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang
oleh ketentuan hukum, dimana larangan
tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman
yang berupa pidana tertentu terhadap siapa
saja yang melanggar larangan tersebut.22
Tidak terdapatnya hukuman mati dalam vonis
hakim meskipun perbuatan para koruptor
telah terdapat kesalahan yang mesti harus
dipertanggungjawabkan,
telah
menjadikan
Indonesia sebagai tempat paling indah bagi
para koruptor untuk melakukan kejahatan
mengambil uang rakyat secara tidak sah.
Dalam banyak putusan pengadilan, hakim
hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi
dengan pidana rendah. Sedangkan ancaman
hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi
diabaikan keberadaannya.23 Sampai saat ini
belum pernah para koruptor yang didakwa
dengan ancaman pidana mati yang kemudian
menjadi pijakan bagi hakim untuk menjatuhkan
vonis mati.
Tidak adanya tuntutan jaksa berupa hukuman
mati terhadap pelaku korupsi menyebabkan
hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana
mati kepada koruptor. Keadaan ini semakin
menunjukkan
bahwa
keadilan
semakin
jauh dari masyarakat. Masyarakat harusnya
dapat menikmati uang yang dikorupsi oleh
para koruptor karena memang uang tersebut
dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat
untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan
dan kesehatan. Ketidakadilan yang muncul
dimasyarakat
seperti
kemiskinan,
salah
satu penyebab utamanya lebih dikarenakan
ketidakadilan para penguasa terhadap rakyatnya,
karena minimnya keberpihakan penguasa dan
kaum kaya terhadap mereka.24 Jika penguasa
negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, tentu
saja ancaman apalagi vonis mati kepada para
koruptor tidak akan pernah diciptakan. Padahal
hukuman mati bisa jadi cara ampuh untuk
menghentikan kejahatan korupsi di Indonesia.
Dan hukuman mati bukanlah pelanggaran hak
asasi manusia dalam konteks ketika kejahatan
tersebut berupa kejahatan korupsi.

C. Penutup
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis
menyimpulkan bahwa dalam hukum positif kita
baik ketentuan yang umum atau yang khusus
masih terdapat adanya ancaman hukuman
mati kepada pelaku kejahatan, misalnya
kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan
tertentu. Keadaan tertentu disini adalah sebagai
pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi
apabila tindak pidana tersebut dilakukan
misalnya pada saat terjadi bencana alam
nasional, pengulangan tindak pidana korupsi,
atau pada waktu negara dalam keadaan krisis
ekonomi dan moneter.
Dalam konteks pelaksanaan Hak Asasi
Manusia, sebenarnya penulis kurang setuju
dilaksanakan eksekusi mati, namun jika
dikaitkan dengan tindak pidana korupsi,
narkotika,
dan
pembunuhan
berencana,
eksekusi mati harus dilaksanakan, tentunya
dengan menyatakan bahwa pelakunya harus
benar-benar terbukti bersalah dengan segala
saksi dan barang bukti yang sudah diperiksa
dan diajukan ke sidang pengadilan.
Tidak ada yang lebih bertanggungjawab selain
pemerintah yang berkuasa untuk menghilangkan
budaya korupsi di negara Indonesia. Apalagi
Indonesia punya aparat penegak hukum dan
punya undang-undang yang mengatur mengenai
tindak pidana korupsi ini. Kini tinggal bagaimana
aparat hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan aturan
yang telah ada melaksanakan tugas untuk
menghantarkan Indonesia menjadi negara yang
bebas korupsi dengan menjatuhkan hukuman
yang amat berat, tegas, dan tanpa pandang bulu
bagi para koruptor.
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DALAM KECELAKAAN KAPAL
( LEGALLY RESPONSIBLE PARTIES IN SHIP ACCIDENT )
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Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Universitas Pertahanan
Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia
Email: faryatno.4048@gmail.com
(Naskah diterima 21/02/2017, direvisi 23/03/2017, disetujui 27/03/2017)
Abstrak
Di negara kepulauan, transportasi laut seharusnya menjadi primadona, karena terdapat pulau-pulau yang hanya
dapat di hubungkan melalui transportasi laut. Akan tetapi dalam prakteknya di Indonesia transportasi laut belum
dikelola secara maksimal. Berbagai ketentuan Internasional telah di ratifikasi bahkan ketentuan nasional juga
sudah lengkap, namun implementasi ketentuan tersebut masih sebatas kepentingan bisnis dan mengabaikan
aspek keamanan dan keselamatan pelayaran. Dalam setiap peristiwa kecelakaan selalu dipublikasikan bahwa
faktor penyebab kecelekaan adalah Human Error, dalam hal ini Nakhoda Kapal, namun human error tersebut
secara umum selalu diawali dari kesalahan manusia sebelum pelayaran. Sejumlah peristiwa kecelakaan selama
pelayaran, kerap menyebutkan bahwa jumlah penumpang tidak sesuai dengan manisfest atau bahkan kapal
disebut over load. Sebelum berlayar petugas syahbandar seharusnya melakukan pengecekan bukan sekedar
menerima laporan, sebelum memberikan liris berlayar maka syahbandar memiliki peran yang sangat vital dalam
mewujudkan keselamatan selama pelayaran, sehingga harus secara sungguh-sungguh menjalankan tugasnya.
Kejadian sejenis kerap terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Sanksi hukum yang sudah sangat tegas
namun tidak dilaksanakan secara konsekuen, dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan
efek jera sehingga peristiwa kecelakaan di laut kerap terjadi.
Kata kunci: syahbandar, kelaikan, kapal, penegakan hukum.
Abstract
Marine transportation in the islands countries should be most requested, because there are islands only be connected
through maritime transport, but in Indonesia sea tarnsportasi not managed optimally. Various provisions of the
International has been ratified even national provisions also complete, but the implementation of these provisions is
still limited to business interests and ignoring the security and safety aspects of shipping. In any event the causes
of accidents always publicized accident was human error in this case the vessel skipper, but the general human
error is always preceded by human error before shipping. In the numerous event of accident during the cruise
ships often announced that the number of passengers is not in accordance with manisfest or even a boat called
over-load. Before sailing harbormaster officer must check not only received the report, before giving a lyrical voyage
then syahbandar has a very vital role in realizing the safety during the voyage, so must seriously do their duties.
Types of incidents often occur because of weak law enforcement. Legal sanctions are already very firm but not
implemented consistently, in other words, the penalty imposed does not pose a deterrent effect so that accidents at
sea are common.
Keywords: syahbandar, airworthiness, law enforcement.

A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar
di dunia yang terletak di garis khatulistiwa dan
berada di antara benua Asia dan Australia serta
antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia
oleh karenanya disebut sebagai Nusantara.
Berbagai pulau-pulau mulai dari Sabang sampai

Merauke memiliki keunikan tersendiri dimana
tidak setiap pulau dapat dijangkau melalui
melalui daratan atau melalui transportasi udara,
sehingga satu satunya sarana transportasi yang
dapat digunakan untuk menjangkau pulau
tersebut harus menggunakan transportasi laut.
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Setelah sekian lamanya Pemerintah kurang
memperhatikan dan tidak mengoptimalkan jasa
angkutan laut, barulah pada masa pemerintahan
Joko Widodo Pemerintah memberikan perhatian
yang serius terhadap transportasi laut.
Pemahaman Indonesia sebagai bangsa maritim
diwujudkan Pemerintah melalui salah satu
nawacita dengan melaksanakan pembangunan
tol laut dengan tujuan agar seluruh wilayah
terpencil yang tidak memiliki Pelabuhan udara
dapat terhubung, sehingga perekonomian
antar pulau dapat berkembang dan mengalami
pemerataan pembangunan di segala aspek
kehidupan. Pembangunan tol laut bertujuan
untuk menggerakkan roda perekonomian secara
efisien dan merata,
tol laut menjadi salah
satu program prioritas Presiden Jokowi untuk
mengembangkan sektor kemaritiman.
Sebagai negara kepulauan, tol laut memang
menjadi andalan masyarakat di pulau-pulau
terpencil.
Meskipun
mempunyai
potensi
komoditas yang besar, namun karena tidak
ada kapal yang melayari banyak potensi
daerah-daerah tersebut yang tidak muncul ke
permukaan. Gagasan tol laut pada dasarnya
merupakan upaya untuk mewujudkan Nawacita
pertama yakni memperkuat jati diri sebagai
negara maritim dan Nawacita ketiga, yaitu
membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan. Selain itu tol laut
juga menjadi penegasan, bahwa negara memang
benar hadir ke seluruh daerah lewat kapal-kapal
yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan
lainnya. Semakin banyak kapal yang hilir mudik
di perairan nusantara maka akan berdampak
positif bagi pembangunan bangsa dan negara
terutama dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Sebagai negara kepulauan yang telah
mendapat pengakuan dunia internasional,
maka kepentingan Internasional juga harus
mendapatkan perhatian khusus sebagai dampak
dari adanya pengakuan dimaksud.
Amanat
United Nations Convention on The Law of The
Sea (UNCLOS) 1982 yang mengatur laut sebagai
obyek dengan mempertimbangkan seluruh aspek
kehidupan dan kepentingan seluruh Negara
termasuk yang tidak berbatasan dengan laut
guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi
yang terkandung didalamnya bagi manusia,
sangat berarti bagi Indonesia dalam menegakkan
hukum dan kedaulatan di wilayah perairannya.
Dalam rangka menindaklanjuti amanat UNCLOS
1982, Indonesia telah mengundangkan Undang-
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Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
yang mengatur segala hal ikhwal yang berkaitan
dengan lalu lintas lewat laut, pengangkutan
barang dan atau orang melalui laut, kegiatan
kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana
tranportasi laut termasuk aspek keselamatan
serta penegakan hukumnya.
Naskah ini disajikan untuk mengulas
pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan
di laut, karena penulis memandang kerap
berulangnya kecelakaan di laut diakibatkan oleh
kesalahan manusia. Yang dimaksud kecelakaan
di laut dalam naskah ini adalah kecelakaan
dalam arti luas, misalnya kebakaran kapal,
tubrukan kapal, tenggelamnya kapal baik
karena cuaca maupun kelebihan muatan dan
musibah-musibah lain yang menyangkut kapal.
Pertanyaan mendasar penulis adalah mengapa
kecelakaan di laut kerap terjadi dan siapa
yang bertanggung jawab menurut hukum atas
terjadinya kecelakaan dimaksud.
B. Pembahasan
B.1. Beberapa Hal yang Berkaitan dengan
Kecelakaan Kapal
B.1.1. Pengangkutan Melalui Laut
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki
keanekaragaman potensi wisata di berbagai
pulau-pulau yang tersebar di nusantara dimana
untuk menjangkau pulau tersebut harus
ditempuh dengan menggunakan angkutan laut.
Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap
aspek kemaritiman sehingga berakibat usahausaha pengangkutan yang di prakarsai rakyat
tidak terkontrol dengan baik, sehingga banyak
kapal yang dioperasikan baik oleh perorangan
maupun korporasi kurang memperhatikan aspek
Keselamatan Pelayaran, disamping itu proses
penegakan hukum dan penerapan peraturan di
bidang Pelayaran juga tidak dilaksanakan secara
optimal maka akibatnya peristiwa kecelakaan
di laut kerap terjadi, jika demikian maka
masyarakat pengguna transportasi laut lah yang
dirugikan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa
masih banyak pulau di indonesia yang belum
memiliki sarana transportasi udara sehingga
sarana transportasi laut menjadi primadona
sehingga kebutuhan akan pengangkutan laut
dengan menggunakan kapal masih sangat
tinggi. Hubungan hukum yang terjadi pada
jasa transportasi laut sangatlah komplek
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selain hubungan keperdataan juga terdapat
hubungan hukum publik. Berkaitan dengan
hubungan hukum publik maka mau tidak
mau suka tidak suka, pemerintah harus hadir
untuk melaksanakan fungsi sebagai pelindung
rakyat. Pengangkutan laut dilaksanakan dengan
menggunakan kapal baik itu oleh perusahaan
swasta atau nasional maupun perorangan, yang
dimaksud dengan kapal menurut Convention
on Condition For Registartion Of Ships 1986
menyebutkan “Ship means any self-propelled
sea-going vessel used in international seaborne
trade for the transport of goods, passengers, or
both with the exception of vessels of less than
500 gross registered tons” 1 , Kapal adalah Kapal
Laut dengan tenaga penggerak yang digunakan
untuk perdagangan guna mengangkut barang,
penumpang yang memiliki berat lebih dari
500 tons.
Pengaturan dan tatalaksana
pengangkutan baik pengangkutan barang
maupun pengangkutan orang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran.
Bentuk-bentuk pengaturan dalam undangundang tersebut meliputi segala aspek termasuk
keselamatan pelayaran, bentuk atau ukuran
kapal serta beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi perusahaan dan atau kapal serta
awak atau ABK Kapal. Dalam catan penulis
berbagai kecelakaan pelayaran pengangkutan
orang secara umum disebakan oleh Human
Error baik di darat maupun selama berlayar, dan
juga di sebabkan oleh perusahaan atau pemilik
kapal. Banyak kapal-kapal pengangkutan orang
memiliki design yang tidak mempertimbangkan
aspek keselamatan penumpang, salah satu
contoh adalah peristiwa terbakarnya Kapal Zahro
yang mengakibatkan puluhan penumpang tewas
terbakar. Secara umum para korban terkurung
karena tidak memadainya ruang jalur untuk
meloloskan diri ketika terjadi suatu accident.
Bentuk design kapal yang dioperasikan untuk
mengangkut orang dari Jakarta ke pulau-pulau
wisata disekitar kepulauan seribu mengabaikan
aspek keselamatan penumpang.
Pertanyaannya adalah mengapa kapal-kapal
tersebut memiliki “sertifikat laik laut” sebelum
berlayar? apakah ketika menerbitkan surat
kelayakan dilaksanakan pemeriksaan terlebih
dahulu? Apakah Dinas Perhubungan Laut atau

pejabat yang berwenang tidak melakukan kajian
secara konprehensif terhadap keberadaan bentuk
dan spesifikasi kapal?
Apakah Syahbandar
tidak melaksanakan fungsinya? Melihat kondisi
tersebut penulis sangat prihatin atas beberapa
pertanyaan diatas karena hal tersebut hal yang
mendasar yang harus dilaksanakan, namun
diabaikan sehingga kecelakaan kapal dan
menimbulkan korban jiwa kerap terjadi.
B.1.2. Keamanan dan keselamatan pelayaran.
Terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan pelayaran menyangkut keadaan
angkutan di perairan, terpenuhinya ramburambu pelayaran dari dan ke pelabuhan,
dan kondisi lingkungan maritim. Dalam
rangka
meningkatkan
keselamatan
kerja
dan keselamatan pelayaran, PBB dalam
konferensinya pada tahun 1948 telah menyetujui
untuk membentuk suatu badan Internasional
yang khusus menangani masalah-masalah
kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama
kali dengan nama International Govermental
Maritime Consuktative Organization (IMCO).
Selanjutnya organisasi ini berubah nama
menjadi International Maritime Organization
(IMO) sejak tanggal 22 Mei 1982 yang melahirkan
Safety Of Life At Sea (SOLAS) yaitu peraturan
yang mengatur keselamatan maritim yang dilatar
belakangi oleh semakin bertambah banyaknya
kecelakaan kapal yang menelan banyak korban
jiwa.2 Yang menjadi fokus peraturan ini adalah
hal-hal yang berkaitan dengan
peraturan
kelengkapan navigasi, kekedapan dinding
penyekat kapal serta peralatan berkomunikasi,
kemudian berkembang pada konstruksi dan
peralatan keselamatan lainnya diantaranya:
1.		Keselamatan kapal
Keselamatan pelayaran dapat juga terkait
dengan keselamatan kapal itu sendiri pada
saat berlayar dan sampai atau tiba dengan
selamat di pelabuhan
tujuan, selamat
dalam arti baik itu kondisi kapal sendiri,
awak kapal yang bekerja diatas kapal dan
beserta muatan kapal itu sendiri sedangkan
keamanan pelayaran dapat diartikan kapal
berlayar di lalu lintas pelayaran berlayar
dengan aman. Kondisi pelaksanaan selamatnya kapal sebagaimana yang diharapkan
tidak terlepas atau berkaitan dengan

1 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT “United Nations Convention on Conditions for Registration of
Ships”, 7 Februari 1986
2 HUKUM MARITIM “memahami Hukum Maritim Indonesia”, SYAHRIAL BOSSE, Edisi Pertama, Agustus 2003
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penerapan kebijakan Negara bendera, terkait
dengan pengendalian dibidang administrasi
kapal sesuai dengan persyaratan administrasi kapal. Namun faktanya masih adanya
pengendalian bidang administrasi kapal yang
tidak dilaksanakan sepenunya aturan yang
mengatur keselamatan kapal, diakibatkan
masih banyaknya kelemahan SDM petugas pemeriksa dalam pemenuhan dan
pengendalian administrasi kapal.
Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang Undang
Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,
keselamatan kapal dibuktikan dengan sertifikat
setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian,
bahwa Sertifikat keselamatan diberikan kepada
semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7
GT, kecuali untuk kapal perang, kapal negara
dan kapal yang digunakan untuk keperluan
olah raga. Adapun persyaratan keselamatan
kapal ini berlaku untuk setiap pengadaan,
pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk
perlengkapannya serta saat pengoperasian
kapal di perairan Indonesia. Terhadap kapal
dengan jenis dan ukuran tertentu, kapal wajib
diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk
dilakukan pemeriksaan dan pengujian, sehingga
kapal dinyatakan memenuhi syarat keselamatan
dan diberikan sertifikat. Kapal yang telah
memperoleh sertifikat dilakukan penilikan secara
terus menerus sampai kapal tidak digunakan
lagi artinya sertifikat-sertifikat kapal tersebut
tidak berlaku bilamana masa berlaku sertifikat
telah berakhir atau kapal tidak melaksanakan
pengukuhan sertifikasi (endorsement) atau
kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan keselamatan kapal atau kapal
berubah nama atau kapal berganti bendera
atau kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis
dalam sertifikat keselamatan kapal atau kapal
mengalami perombakan yang mengakibatkan
perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran
utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal
serta kapal tenggelam atau hilang atau kapal
ditutuh (scrapping). Sertifikat kapal juga dapat
dibatalkan apabila keterangan dalam dokumen
kapal yang digunakan untuk penerbitan
sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya atau kapal sudah tidak memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, atau sertifikat
diperoleh secara tidak sah3.
Sertifikat
3
4
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keselamatan

ini

dikenal dengan istilah Seaworthiness Certificate
tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
tahun 2008 tentang Pelayaran diubah menjadi
sertifikat keselamatan kapal penumpang,
sertifikat keselamatan kapal barang, yang terdiri
dari sertifikat konstruksi kapal barang, sertifikat
keselamatan perlengkapan kapal barang, dan
sertifikat keselamatan radio kapal barang serta
sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal
penangkap ikan. Adapun prosedur penerbitan
sertifikat keselamatan kapal, pemilik kapal
mengajukan permohonan dengan sebelumnya
terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap
nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas
pemerintah yaitu pemeriksaan mengenai kondisi
kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin
kapal.4 Jika kondisi kapal dianggap baik maka
permohonan dilengkapi dengan dokumen atau
persyaratan sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)

surat permohonan asli dari perusahaan;
surat ukur tetap;
surat laut/pas tahunan/gross akte;
laporan pemeriksaan kapal yang terdiri
dari konstruksi kapal, perlengkapan
kapal,
radio,
Fitness/IMDG/SBC
(peruntukannya), dock dari galangan;
e) sertifikat klas yang terdiri dari sertifikat
lambung
(hull),
sertifikat
mesin
(Machinery), sertifikat garis muat load
line;
f) rekomendasi pengesahan gambar.
Apabila
semua
persyaratan
sudah
lengkap maka sertifkat diterbitkan. Sertifikat
keselamatan
ini
hanyalah
salah
satu
persyaratan dari kelaiklautan kapal, karena
masih banyak hal-hal lain yang masih harus
dipenuhi agar kapal dinyatakan laik laut.
Sementara di pasar asuransi sendiri bermacam
definisi dipakai untuk menjelaskan kondisi
seaworthiness ini. Bahkan pada akhirnya jika
kapal memiliki Surat Persetujuan Berlayar
yang dikeluarkan oleh Syahbandar maka kapal
sudah dianggap seaworthy. Perlu diingat bahwa
Surat Persetujuan Berlayar hanya berlaku 24
jam setelah persetujuan berlayar diberikan dan
surat ini juga dapat dicabut jika terbukti bahwa
persyaratan kelaik lautan kapal dilanggar.
2.		Standar Internasional keselamatan kapal

sebelumnya

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
Lampiran Peraturan Menteri Perhubngan Nomor: PM 176 Tahun 2015

Kapal yang kondisinya laik laut, akan lebih
aman menyeberangkan orang dan barang,
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namun sebaliknya kapal yang diragukan
kondisinya cenderung menemui hambatan
saat dalam pelayaran. Tentunya tidak
mudah untuk mempertahankan kondisi
kapal yang memenuhi persyaratan dan
keselamatan,
pencegahan
pencemaran
laut, pengawasan pemuatan, kesehatan,
dan kesejahteraan ABK, karena ini semua
memerlukan modal yang cukup besar.
Dalam standard Internasional terdapat tiga
organisasi dunia yang mengatur tentang
keselamatan kapal yaitu IMO (International
Maritime Organization), ILO (International
Labour Organization) dan ITU ( International
Telecomunication Union). Indonesia sebagai
salah satu anggota dari ketiga organisasi
tersebut telah meratifikasi konvensi-konvensi
dimaksud. Sehingga sebagai konsekwensinya
Indonesia harus melaksanakan aturan
tersebut dengan baik dan dibuktikan secara
kongkrit dalam suatu sertifikasi yang
independent dan selalu dievaluasi setiap
5 tahun. Konvensi-konvensi Internasional
yang mengatur tentang keselamatan kapal
meliputi :

baik berupa minyak, muatan berbahaya,
bahan kimia, sampah, kotoran (sewage)
dan pencemaran udara yang terdapat
dalam annex Marpol tersebut. Dalam
hal ini kapal jenis penumpang sangat
erat
kaitannya
dengan
tumpahan
minyak, kotoran dan sampah dalam
menjaga kebersihan lingkungan laut.
Adapun Sertifikat yang berhubungan
dengan konvensi tersebut yaitu srtifikat
pencegahan pencemaran disebabkan
oleh minyak (oil), sertifikat pencegahan
pencemaran yang disebabkan oleh
kotoran (sewage), sertifikat pencegahan
pencemaran yang disebabkan oleh
sampah (garbage).6 Dalam hubungannya
dengan kecelakaan kapal, Marpol memegang peranan penting terutama
mengenai limbah yang dibuang yang
berbentuk minyak kotor, sampah dan
kotoran (sewage). Untuk mengetahui
bahwa kapal tersebut telah memenuhi
konvensi internasional mengenai Marpol
73/78
dibuktikan
dengan
adanya
sertifikasi.

a) SOLAS 1974 (Safety Of Life At Sea) yaitu
salah satu konvensi internasional yang
berisikan persyaratan-persyaratan kapal
dalam rangka menjaga keselamatan
jiwa di laut untuk menghindari atau
memperkecil
terjadinya
kecelakaan
di laut yang meliputi kapal, crew dan
muatannya. Untuk dapat menjamin kapal
beroperasi dengan aman harus memenuhi
ketentuan-ketentuan di atas khususnya
konvensi internasional tentang SOLAS
1974 yang mencakup tentang desain
konstruksi kapal, permesinan dan
instalasi listrik, pencegah kebakaran, alatalat keselamatan dan alat komunikasi
dan keselamatan navigasi.5 Dalam
penerapannya implementasinya perlu
dibuktikan dengan sertifikat yang masih
berlaku yaitu sertifikat keselamatan kapal
penumpang yang mencakup persyaratanpersyaratan pada chapter II-1, II-2,III, IV
& V dan bab lain dalam SOLAS.

c) Load Line Convention 1966. Kapal yang
merupakan
sarana
angkutan
laut
mempunyai
beberapa
persyaratanpersyaratan yang dapat dikatakan laik
laut.
Persyaratan-persyaratan
kapal
tersebut diantaranya Certificate Load Line
yang memenuhi aturan pada Load Line
Convention (LLC 1966). Pada umumnya
semua armada telah memiliki Certificate
Load Line baik yang berupa kapal barang
maupun kapal penumpang.7 Prosedur
untuk mendapatkan Certificate Load
Line tersebut adalah kapal harus melalui
pemeriksaan dan pengkajian yang telah
diatur dalam Undang-undang Nomor 17
tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal
yang telah diuji dan diperiksa tersebut,
apabila telah memenuhi persyaratan
keselamatan kapal dapat diberikan
Certificate Load Line yang diterbitkan
oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
yang berlaku secara nasional. Sertifikat
tersebut juga berlaku secara internasional
sesuai dengan SOLAS 1974.

b) MARPOL (Marine Pollution) 1973/1978.
Marpol mengatur tentang pencegahan
dan penanggulangan pencemaran di laut
5
6
7

Chapper II International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974
International Maritime Organization “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships”
International Maritime Organization ”International Convention on Load Lines Adoption: 5 April 1966; Entry into force: 21 July 1968”

61

Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 57 - 76

d) Collreg
1972
(Collision Regulation).
Konvensi tentang Peraturan Pencegahan
Tubrukan di Laut Internasional 1972.
Salah satu inovasi yang paling penting
dalam 1972 COLREGs adalah pengakuan
yang diberikan kepada skema pemisah
lalu lintas-Peraturan 10 memberikan
panduan dalam menentukan kecepatan
aman, risiko tabrakan dan pelaksanaan
kapal yang beroperasi di atau dekat skema
pemisah lalu lintas. Pertama skema
pemisah lalu lintas tersebut didirikan di
Selat Dover pada tahun 1967.8
e) Tonnage Measurement 1966, Konvensi
yang mengatur tentang pengukuran
kapal standar internasional.
f) STCW 1978 Amandemen 95. merupakan
konvensi yang berisi tentang persyaratan
minimum pendidikan atau pelatihan yang
harus dipenuhi oleh ABK untuk bekerja
sebagai pelaut.
g) ILO No. 147 Tahun 1976 tentang
Minimum Standar Kerja bagi Awak Kapal
Niaga.
h) ILO Convention No. 185 Tahun 2008
tentang SID (Seafarers Identification
Document)
yang
telah
diratifikasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009.
3. Kelaikan Kapal
Standar kelaikan/kelayakan merupakan
aspek, yang pasti karena bahaya laut dapat
saja terjadi secara tidak diduga, oleh karena
itu sangatlah penting mengedepankan
kelayakan kapal tersebut sebelum berlayar.
Yang dimaksudkan dengan kelengkapan
kapal adalah segala benda yang “bukan suatu
bagian daripada kapal” itu sendiri, namun
diperuntukkan untuk selamanya dipakai
tetap dengan kapal itu. Kata “bukan suatu
bagian daripada kapal” di atas menunjukkan
bahwa perlengkapan ini merupakan jenis
prasarana pengangkutan melalui laut. Karena
yang dimaksud dengan bagian kapal adalah
bagian-bagian dari kapal yang apabila bagian
itu dipisah maka akan menyebabkan kapal
itu menjadi rusak. Contoh perlengkapan
kapal yaitu bendera, jangkar, kompas, sekoci
dan pelampung. Sedangkan yang termasuk
bagian kapal yaitu lambung kapal, haluan

kapal, anjungan kapal, buritan kapal, dek
kapal dan lain-lain.
Setiap kapal harus memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan
adanya
sertifikat.
Secara
internasional
kelaiklautan kapal diatur pada Code International
Safety Management (ISM Code). ISM Code
dimaksudkan untuk memastikan keselamatan
di laut, mencegah cedera manusia atau hilangnya
nyawa, dan menghindari kerusakan lingkungan,
khususnya lingkungan laut, dan properti. Kode
ini menjadi acuan setiap negara dalam mengatur
upaya pencegahan dini kecelakaan pelayaran,
atas kesepakatan negara peserta maka kode ini
telah menjadi bagian dari Konvensi Internasional
untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS)
1974, dan memiliki akibat hukum bagi setiap
Negara. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan
suatu standar internasional untuk pengelolaan
yang aman dalam pengoperasian kapal serta
pencegahan polusi laut, sehingga setiap Kapal
harus memiliki berbagai sertifikat dan alat-alat
keselamatan yang harus diperiksa setiap tahun
untuk mengetahui bahwa kondisi dari alat
keselamatan tersebut tetap baik. Bagian-bagian
lain yang harus diperiksa steering gear controls,
bagian luar lambung kapal bagian struktur kapal,
sistim bongkar muat dan pipa bahan bakar.
Disamping itu semua kapal dapat diperiksa
sewaktuwaktu oleh Badan yang berwenang
selama sertifikat tersebut masih berlaku untuk
menjamin bahwa kapal dan peralatannya tetap
dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan
dengan aman. Berikut ini adalah berbagai
elemen kelaiklautan kapal:
a) Rancang Bangun Kapal
Setiap pembangunan atau perombakan
kapal, pemilik kapal wajib membuat gambar
rancang bangun.9 Gambar rancang bangun kapal
tersebut kemudian harus dicek dan disahkan
oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal di
bawah Kementerian Perhubungan. Berdasarkan
ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 2002 “sebelum pembangunan atau
perombakan kapal dilaksanakan, Pengusaha/
Pemilik
atau
galangan
wajib
membuat
perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal
serta data kelengkapannya”, namun dalam
praktek sering terjadi Kapal sudah selesai di
bangun atau rombak baru diajukan rancang

8 The International Maritime Organisation “Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972”,
(COLREGs), Retrieved 13 February 2006.
9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
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bangun kapal, sebagai contoh Kapal Motor Zahro
pengajuan rancang bangun kapal diajukan
setelah kapal beroperasi sebagaimana diakui oleh
pejabat dinas perhubungan laut. Pertanyaannya
mengapa pengajuan Rancang Bangun Kapal
tersebut disetujui dan dikabulkan oleh Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal. Seandainya pun
gambar rancang bangun memenuhi persyaratan,
seharusnya pengajuan harus ditolak karena
pengajuan bertentangan dengan ketentuan yang
berlaku. Bagimana mungkin Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal memberikan pengesahan
sebelum melaksanakan penelitian. Pemeriksaan
rancang bangun kapal yang berkaitan dengan
pemenuhan keselamatan kapal, kesesuaian
dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan
pengoperasian dan perawatan kapal serta
penggunaan teknologi harus dilaksanakan tidak
bisa hanya mengolah data yang diajukan pemilik
kapal. Apabila prosedur penerbitan sertifikat
diikuti oleh semua pihak sudah pasti sertifikat
tidak akan terbit dan Kapal KM Zahro tidak akan
dapat dioperasikan.
b) Alat Keselamatan Kapal
Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan
sertifikat
meliputi;
keselamatan
kapal;
pengawakan kapal; manajemen keselamatan
pengoperasian
kapal
dan
pencegahan
pencemaran dari kapal; pemuatan; dan status
hukum kapal. Secara khusus Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan mengatur perlindungan terhadap
bahaya kebakaran sebagaimna diatur pada
pasal 68 yang Rancang Bangun Kapal harus
dikonstruksikan dalam zona-zona vertikal utama
dan horisontal untuk perlindungan terhadap
bahaya kebakaran dan dilengkapi dengan alat
deteksi kebakaran. Alat keselamatan lain yang
wajib untuk kelaiklautan kapal adalah alat yang
digunakan penumpang ketika terjadi accident
selama pelayaran, dimana alat tersebut dapat
menyelematkan jiwa penumpang sehingga harus
memenuhi spesifikasi sebagaimana diatur pada
pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2002 tentang Perkapalan. Secara umum jenisjenis alat keselamatan adalah :
(1) alat penolong perorangan (pelampung);
(2) sekoci penolong;
(3) rakit penolong kembung;
(4) rakit penolong tegar;
(5) sekoci penyelamat;

(6) alat apung; dan
(7) alat peluncur.
c) Navigasi dan Radio
Sesuai UU No. 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran dijelaskan bahwa Kenavigasian adalah
kegiatan yang berkaitan dengan Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi
Pelayaran
(Telkompel),
Hidrografi
dan
meteorologi, Alur dan Pelintasan, Bangunan atau
lnstalasi, Pemanduan, penanganan kerangka
kapal dan Salvage, dan atau Pekerjaan Bawah
Air (PBA) untuk kepentingan Keselamatan
Pelayaran. Untuk kepentingan keselamatan
berlayar dan kelancaran lalu-lintas kapal pada
daerah yang terdapat bahaya navigasi ataupun
kegiatan di perairan yang dapat membahayakan
keselamatan berlayar harus ditetapkan zona
keselamatan dengan diberi penandaan berupa
SBNP sesuai ketentuan yang berlaku serta
disiarkan melalui stasiun radio pantai (SROP)
maupun Berita Pelaut lndonesia. Disamping
itu perlu diinformasikan mengenai kondisi
perairan dan cuaca seperti adanya badai yang
mengakibatkan timbulnya gelombang tinggi
maupun arus yang tinggi dan perubahannya.
Dengan dikeluarkannya peraturan baru
tahun 1990 mengenai keharusan memasang
Gobal Maritime Distress and Safety Systems
(GMDSS), maka penerapan semua peraturan
yang
berhubungan
dengan
komunikasi
radiotelegraphy dan radiotelephony dianggap
merupakan suatu kemajuan terbesar dalam
dunia komunikasi Maritim sekarang ini.
GMDSS adalah hasil pengembangan sistim
pemberitahuan keadaan bahaya (distress call)
dengan sistim otomatis, dapat dikirimkan
hanya dengan menekan tombol (press button),
menggantikan fungsi telegraphy station dan
perwira radio sehingga dapat menghemat biaya
operasi kapal.
Konsep dasar dari GMDSS adalah petugas
penyelamat di darat, dan kapal yang berada
disekitar kapal yang dalam keadaan bahaya
(ship distress) mendapat peringatan lebih awal,
sehingga dapat segera melakukan koordinasi
dengan SAR. Sistem ini juga menyediakan
komunikasi yang sifatnya segera dengan aman,
menyediakan informasi keselamatan maritim,
informasi navigasi, perkiraan cuaca, peringatan
akan cuaca buruk dan informasi keselamatan
lainnya untuk kapal. Menjamin setiap kapal
dapat melakukan fungsi komunikasi yang
vital untuk keselamatan kapal itu sendiri dan
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kapal yang berada disekitarnya Peraturan ini
sebagai tambahan (amandement) SOLAS 1974
untuk komunikasi radio, yang ditetapkan di
London (IMO) tanggal, 11 Nopember 1988, dan
diberlakukan pada semua kapal penumpang
dan kapal jenis lain ukuran 300 GRT atau
lebih. SBNP merupakan fasilitas keselamatan
pelayaran yang meyakinkan kapal untuk
berlayar dengan selamat, effisien, menentukan
posisi kapal, mengetahui arah kapal yang
tepat dan mengetahui posisi bahaya di bawah
permukaan laut dalam wilayah perairan laut
yang luas. SBNP diperlukan sebagai tanda bagi
para navigator yang dipergunakan sejak adanya
pelayaran menyeberang laut dan menyusur
pantai dalam rangka melakukan kegiatan niaga
ataupun perang.
B.2. Pihak-Pihak yang Harus Bertanggung
Jawab dalam Kecelakaan Kapal
B.2.1. Syahbandar
Keselamatan pelayaran tidak terlepas dari
peran Syahbandar karena persoalan terbesar
terjadinya kecelakaan pelayaran diawali dari
diabaikannya prosedur atau dengan kata
lain Syahbandar tidak melaksanakan tugas
sebagaimana mestinya. Keberadaan Syahbandar
merupakan manisfestasi dari bentuk kehadiran
Pemerintah dalam lalu lintas laut sehingga selain
hubungan hukum privat maka hubungan hukum
publik pun nyata ada dalam sistem transportasi
laut, sehingga seluruh aktifitas pelayaran diatur
oleh pemerintah sebagaimana diatur pada
undang-undang Nomor 17 Tahun 2008. Dalam
Undang tersebut telah diatur secara tegas tugas
dan tanggung jawab dari Syahbandar.
Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam
kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan
yang besar yang diberikan oleh aturan hukum
Indonesia, oleh Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki tugas
sebagai berikut :
1) mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan,
keamanan, dan ketertiban dipelabuhan;
2) mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan
pelabuhan dan alur pelayaran.
3) mengawasi kegiatan alih muat diperairan
pelabuhan;
4) mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan
penundaan kapal;
5) mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan
salvage;
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6) mengawasi bongkar muat barang berbahaya;
7) mengawasi pengisian bahanbakar;
8) mengawasi pengerukan danrekalmasi; dan
9) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas
pelabuhan.
Dalam melakukan tugas yang dipercayakan
sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan maka
Syahbandar memiliki fungsi, yaitu:
1) melaksanakan
fungsi
keselamatan
dan keamanan dalam pelayaran yang
mencakup, pelaksanaan, pengawasan,
dan penegakan hukum di bidang
angkutan perairan;
2) Syahbandar membantu tugas pencarian
dan penyelamatan dipelabuhan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;
dan
3) Syahbandar diangkat oleh menteri setelah
memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta
kesyahbandaran.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas
maka Syahbandar memiliki kewenangan sebagai
berikut:
1) mengkoordinasi seluruh
merintahan dipelabuhan;

kegiatan

pe-

2) memeriksa
dan
menyimpan
surat,dokumen, dan warta kapal;
3) menerbitkan persetujuan kegiatan kapal
dipelabuhan melakukan
pemeriksaan
kapal;
4) menerbitkan surat persetujuan berlayar;
5) melakukan
kapal; dan

pemeriksaan

kecelakaan

6) melaksanakan sijil awak kapal.
Sebelum kapal berlayar maka Nahkoda
memberikan
clearing
declaration
kepada
Syahbandar, selanjutnya Syahbandar harus
meneliti: apakah dokumen lengkap dan masih
berlaku,
apakah Nakhoda dan awak kapal
lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang
ditentukan, apakah awak kapal memiliki buku
pelaut dan sertifikat. Dari uraian di atas, dapat
dilihat bahwa Syahbandar secara langsung turut
berperan dan menunjang kelancaran pelayaran
dan angkutan laut melalui pelaksanaan tugas
pengawasan terhadap keselamatan kapal dan
keselamatan berlayar.
Secara teori, Syahbandar memiliki landasan
hukum internasional dan nasional untuk
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
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hukum agar tidak kecelakaan pelayaran.
Dalam pemberian surat persetujuan berlayar
ini juga telah melibatkan sejumlah instansi
terkait, Syahbandar sebelum memberikan
surat ijin berlayar (port clearance) perlu meneliti
kelengkapan dokumen kapal dan jika tidak
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
peraturan, dan bersifat pelanggaran atau adanya
kekurangan pada kapal, surat persetujuan
berlayar tidak diberikan, sampai Nakhoda atau
perusahaan pelayaran Melengkapi kekurangan.
Peran syahbandar dalam bidang pengawasan
adalah sangat penting hal ini dapat dilihat dalam
undang-undang pelayaran Indonesia mengenai
keselamatan kapal ada beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian dari syahbandar dalam
pengawasannya yaitu:
1) material kapal;
2) konstruksi kapal;
3) bangunan kapal;
4) permesinan dan perlistrikankapal;
5) stabilitas kapal;
6) tata
susunan
serta
perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong;
dan
7) radio, alat navigasi dan elektornika kapal.
Sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi
semua peraturan yang diharuskan maka
kapal tersebut diberikan berbagai sertifikat
sesuai dengan kategori kapal
diantaranya;
Sertifikat Kesempurnaan; Sertifikat Garis Muat;
Sertifikat Radio Kapal dan Sertifikat MARPOL.
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
sebelumnya ternyata telah terjadi penyimpangan
dalam pemberian sertifikat, katakanlah sebagai
contoh kapal KM Zahro Rancang Bangun
Kapal baru diajukan setelah Kapal beroperasi
dan Syahbandar menerima dan memberikan
sertifikat fakta ini sangat lah menyedihkan
karena akibatnya sangat fatal,
penumpang
tidak dapat meloloskan diri ketika terjadi
kebakaran, artinya Rancang Bangun Kapal
tidak mempertimbangkan aspek keselamatan
penumpang ketika terjadi suatu accident.
Penulis mencatat masih terjadi kecelakaan
kapal yang membawa korban jiwa dan secara
umum selalu diakibatkan oleh Human Error,
dan dari sekian banyak peristiwa kecelakaan
tersebut publik tidak pernah mendengar adanya
penegakan hukum terhadap manusia khususnya
dari kalangan Pengusaha dan Syahbandar,
jikapun ada yang dijatuhi hukuman hanya

terbatas kepada ABK Kapal khususnya Nakoda
padahal sebenarnya yang paling bertanggung
jawab seharusnya adalah Syahbandar. Berkaitan
dengan penghentian peristiwa kecelakaan
pelayaran maka penulis berpandangan sangat
perlu dilakukan penegakan hukum secara
benar baik dengan hukum nasional maupun
hukum Internasional tentunya dengan tetap
mengedepankan kedaulatan hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Peran syahbandar
secara khusus diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur
tentang peran seorang syahbandar dalam
mengeluarkan surat persetujuan berlayar, tidak
jarang juga ditemukan beberapa kecelakaan
transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian
seorang syahbandar dalam menjalankan tugas
kesyahbandarannya, yaitu dengan memberikan
surat
persetujuan
berlayar
dan
surat
kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak
layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus
uji klas oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Kasus
kapal yang sebenarnya tidak laiklaut namun
mempunyai surat persetujuan berlayar adalah
kasus lama yang sering terjadi berulang-ulang
di Indonesia dan menjadi suatu fenomena yang
dianggap biasa. Contoh kapal yang tidak laiklaut
namun memiliki surat persetujuan berlayar
adalah seperti pada peristiwa kebakaran kapal
KM Levina I yang terjadi pada 22 Februari 2007,
KM Levina I adalah kapal feri dengan berat total
2000 ton. Kapal ini telah berumur 27 tahun, dan
dimiliki dan dioperasikan oleh PT Praga Jaya
Sentosa. Kapal ini sendiri merupakan kapal
buatan Jepang.
Adapun kronologis kejadian kapal feri tersebut
berlayar dari Jakarta menuju Pulau Bangka,
adapun penyebab terbakarnya dikarenakan
adanya bahan kimia yang diangkut oleh kapal
tersebut, peristiwa tersebut telah menewaskan
51 orang serta terungkap jumlah penumpang dan
kendaraan yang tercatat dimanifes tidak sama
dengan yang sebenarnya. Namun syahbandar
masih tetap meloloskan kapal berangkat. Tiga
hari kemudian, 25 Februari 2007, KM Levina
I tenggelam ketika awak media dan petugas
investigasi berada di kapal, kejadian tersebut
menyebabkan satu orang tewas dan tiga orang
dinyatakan hilang serta Kapal tersebut jelas
dapat dikatakan tidak laiklaut karena membawa
bahan kimia yang sebenarnya dilarang. Contoh
lain juga yaitu tenggelamnya LCT Ravelia 2
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bergerak dari gilimanuk menuju ketapang
dengan mengangkut 2 unit truck besar, 1 unit
pick up, 4 unit tronton, 18 unit truck sedang dan
4 kendaraan kecil total 25 unit. Namun, pada
pukul 13:37 WITA kapal tersebut tenggelam.
KMP Ravelia II yang di Nakhodai oleh Bambang
Suryo Adi tersebut sebelumnya berangkat dari
Pelabuhan Gilimanuk Bali menuju Pelabuhan
Ketapang, dengan persetujuan berlayar dari
pihak Kesyahbandaran pelabuhan Gilimanuk
Bali.
Hal inilah yang menyebabkan kepolisian
menetapkannya sebagai tersangka, karena
dinilai paling bertanggung jawab terhadap
pengoperasian kapal KMP Ravelia II. Pentingnya
masalah keselamatan dan keamanan serta
keseluruhan
kegiatan
dalam
pelayaran
angkutan laut merupakan tanggung jawab
dalam kepelabuhanan, sebab salah satu
persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal
dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan
dan keahlian seseorang menjalankan tugas
kesyahbandarannya baik dalam melaksanakan
keseluruhan tugas dalam pelabuhan ataupun
kerjasama dengan
badan usaha lain yang
melakukan fungsi pengawasan dalam perkapalan
maupun pelayaran itu sendiri. Oleh sebab itu
peran seorang syahbandar sangat penting,
baik dalam memberikan surat kelaiklautan
kapal, persetujuan berlayar, keselamatan dan
kemanan, serta seluruh kegiatan pelayaran
angkutan laut diperairan Indonesia.
Berdasarkan ketentuan diatas, salah satu
peran penting syahbandar dapat kita lihat dari
kewenangannya dalam memeriksa, menyimpan,
serta menerbitkan dokumen dokumen yang
diperlukan angkutan laut (kapal) agar dapat
melakukan pelayaran serta kegiatan bongkar
muat barang muatan. Dokumen atau surat-surat
yang dimaksud di atas adalah berupa sertifikat
kelaiklautan kapal, surat persetujuan berlayar,
surat persetujuan berlabuh, surat keterangan
barang muatan, sertifikat pendaftaran kapal,
sertifikat garis muat internasional, sertifikat
perlengkapan keselamatan, sertifikat radio dan
telegrap keselamatan, kwitansi penerimaan
bea mercusuar Indonesia pada pelayaran yang
terakhir, dan izin masuk-keluar dari pelabuhan
yang terakhir disinggahi. Salah satu dokumen
penting yang juga merupakan dokumen penentu
agar sebuah kapal (angkutan laut) dapat
melakukan pelayaran adalah Surat Persetujuan
Berlayar, sebagaimana tercantum dalam Pasal
219 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008
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tentang Pelayaran, yang berbunyi ” Setiap kapal
yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan
Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar “
dan surat persetujuan berlayar tidak berlaku
apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat)
jam setelah persetujuan berlayar diberikan,
sebagaimana yang telah penulis sampaikan
diatas, dengan sudah tidak berlakunya surat
persetujuan berlayar maka seharusnya kapal
tidak bertolak dari pelabuhan. Penerbitan surat
persetujuan berlayar diberikan kepada kapal
setelah perusahaan pelayaran melakukan
serangkaian mekanisme pengurusan yang
meliputi pengajuan permohonan penerbitan
surat persetujuan berlayar secara tertulis kepada
syahbandar dengan melampirkan:
1) Surat pernyataan kesiapan kapal (Master
Sailing Declaration);
2) Dokumen
muatan
serta
bukti-bukti
pemenuhan kewajiban kapal lainnya.
Pemenuhan
kewajiban
kapal
yang
dimaksud diatas berupa, bukti pembayaran
jasa kepelabuhanan, bukti pembayaran jasa
kenavigasian, bukti pembayaran penerimaan
uang perkapalan, persetujuan bea dan cukai,
persetujuan imigrasi, persetujuan karantina
kesehatan, dan persetujuan karantina hewan
dan
tumbuhan. Pejabat kesyahbandaran
setelah menerima permohonan dari perusahaan
pelayaran atau agen yang mewakili melakukan
verifikasi/pemeriksaan sertifikat dan dokumen
kapal dan melakukan verifikasi/pemeriksaan
fisik kapal yang dinyatakan dengan layak untuk
berlayar. Sebelum pemberian surat persetujuan
berlayar seorang syahbandar harus memastikan
bahwa kapal yang akan melakukan pelayaran
harus memenuhi beberapa unsur penting
demi terlaksananya fungsi keselamatan dan
keamanan pelayaran. Setelah itu, barulah surat
persetujuan berlayar diberikan terhadap kapal.
B.2.2. Nakhoda
Setiap kapal yang berlayar selalu diawaki oleh
Tim yang terdiri dari beberapa orang (tergantung
dari besar kecilnya kapal), yang didalam undangundang pelayaran tim tersebut dinamakan awak
kapal. Awak kapal adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau
operator kapal untuk melakukan tugas di atas
kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum
dalam buku sijil. Yang termasuk Awak Kapal
yaitu Nakhoda Kapal, Anak Buah Kapal (ABK),
Perwira dan Kelasi. Nakhoda Kapal adalah salah
seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin
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tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Nakhoda
wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian
dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya dengan baik. Nakhoda
pada dasarnya merupakan orang yang paling
bertanggung jawab terhadap semua hal yang
terjadi di kapal. Dia dituntut untuk mengetahui
dan memahami semua karakteristik tiap-tiap
unit di kapal yang bersangkutan, baik yang
secara langsung berkaitan dengan pengoperasian
kapal maupun yang hanya bersifat membantu
pelayaran. Disamping itu Nakhoda harus paham
benar mengenai jumlah penumpang maupun
muatan kapal serta barang-barang lain sebagai
kelengkapan kapal.
Nakhoda wajib mentaati dengan seksama
peraturan yang lazim dan ketentuan yang ada
untuk menjamin kesanggupan berlayar dan
keamanan kapal, keamanan para penumpang
dan pengangkutan muatannya. Ia tidak akan
melakukan perjalanannya, kecuali bila kapalnya
untuk melaksanakan itu memenuhi syarat,
dilengkapi sepantasnya dan diberi anak buah
kapal secukupnya. Nakhoda wajib memberi
pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam
bahaya yang berada dalam kapal. Nakhoda
tidak boleh meninggalkan kapalnya selama
pelayaran atau bila ada bahaya mengancam.
Tugas dan tanggung jawab Nakhoda Kapal
sangat banyak dan berat baik sebelum maupun
selama pelayaran. Bahkan menurut hukum
Internasional, Nakhoda dapat bertindak untuk
dan atas nama negara bendera kapal yang
berwenang untuk memutuskan segala sesuatu
yang berkaitan dengan keselamatan navigasi
maupun keamanan pelayaran antara lain:
meminta izin kepada negara pantai dalam
kaitannya menggunakan hak lintas damai,
memasuki selat-selat sempit yang sesuai dengan
karakteristik kapalnya.
Dalam hal ini dapat dicontohkan peristiwa
pengusiran kapal penumpang MV Lusitania
Expresso oleh Satgas Gugus Tempur Laut di
perairan sebelah selatan Timor Timur (tahun
1992). Pengusiran tersebut dilakukan karena
MV Lusitania Expresso (membawa penumpang
dari beberapa negara) diduga akan melakukan
propaganda yang dapat mengancam kedaulatan
NKRI di Timor Timur. Pada saat Nakhoda MV
Lusitania Expresso berbicara melalui radio
dengan Komandan Satgas Gugus Tempur
Laut dan diminta untuk segera meninggalkan

perairan teritorial RI, maka terdapat tanggung
jawab Nakhoda selaku pemimpin kapal untuk
memutuskan apakah melanjutkan pelayaran
ke pelabuhan Timor Timur ataukah kembali
ke perairan Australia. Tentunya Nakhoda akan
menanggung segala akibat dari pemilihan
keputusan tersebut. Apabila melanjutkan
pelayaran, kapal MV Lusitania Expresso akan
ditanggkap dan diperiksa oleh Pemerintah
Indonesia dan apabila kembali ke Australia maka
Nakhoda harus menghadapi tuntutan (klaim)
dari para penumpang. Pada saat itu Nakhoda
memutuskan untuk kembali ke perairan
Australia meskipun misinya untuk mengantar
para penumpang ke pelabuhan Timor Timur
pada waktu itu belum terlaksana.
Nakhoda kapal mempunyai peranan penting
dalam kapal, karena yang mengemudikan kapal
tersebut selamat sampai tempat tujuan. Nakhoda
kapal memikul tanggung jawab penting dalam
sebuah kapal. Tugas seorang Nakhoda kapal
adalah bertanggung jawab ketika membawa
sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari
pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya
dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi
keselamatan seluruh penumpang atau barang
yang ada dalam kapal. Jika di lihat dari Undang
Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan
Pasal 341.b KUHD dengan tegas menyatakan
bahwa Nakhoda adalah pemimpin kapal,
kemudian dengan menelaah Pasal 341 KUHD,
maka definisi dari Nakhoda ialah seseorang
yang sudah menanda tangani Perjanjian Kerja
Laut (PKL) dengan pengusaha kapal dimana
dinyatakan dalam PKL sebagai Nakhoda, serta
memenuhi syarat sebagai Nakhoda dalam arti
cakap untuk memimpin kapal sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 342 KUHD secara ekplisit menyatakan
bahwa tanggung jawab atas kapal hanya
berada pada tangan Nakhoda, tidak ada yang
lain. Jadi apapun yang terjadi diatas kapal
menjadi tanggung jawab Nakhoda, kecuali
perbuatan kriminal. Contoh mualim sedang
bertugas dianjungan sewaktu kapal mengalami
kekandasan. Meskipun pada saat itu Nakhoda
tidak berada di anjungan kapal, akibat
kekandasan itu tetap menjadi tanggung jawab
Nakhoda kapal. Contoh yang lain seorang masinis
sedang bertugas di kamar mesin ketika tibatiba terjadi kebakaran dari kamar mesin. Maka
akibat yang terjadi karena kebakaran kapal itu
tetap menjadi tanggung jawab Nakhoda. Kalau
melihat hal tersebut di atas maka secara ringkas
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singkat tanggung jawab dari seorang Nakhoda
kapal adalah sebagai berikut :
1) memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;
2) mengawaki kapalnya secara layak sesuai
prosedur/aturan;
3) membuat kapalnya layak laut (seaworthy);
4) bertanggung
pelayaran;

jawab

atas

keselamatan

5) bertanggung jawab atas keselamatan para
pelayar yang ada diatas kapalnya; dan
6) mematuhi perintah pengusaha kapal selama
tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku.
Adapun tugas dari seorang nakhoda antara
lain sebagai pemegang Kewibawaan Umum,
artinya semua orang yang berada di atas kapal,
siapapun dia tanpa kecuali wajib patuh kepada
perintah-perintah yang di berikan oleh seorang
Nakhoda, hal ini demi terciptanya keamanan
serta ketertiban di atas kapal. Sehingga tidak
ada satu alasan apapun yang dibuat oleh orangorang yang ada di atas kapal untuk menentang
dari perintah yang diberikan oleh seorang
Nakhoda kapal selama perintah itu masih sesuai
dengan aturan serta tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan. Jika terdapat
penentangan terhadap perintah dari Nakhoda,
hal ini merupakan pelanggaran hukum, dan ini
sesuai dengan pasal 459 dan 460 KUH. Pidana.
Jadi jika menentang perintah dari atasan bagi
awak kapal dianggap menentang perintah
Nakhoda karena atasan itu bertindak untuk
dan atas nama Nakhoda. Adapun tugas seorang
Nakhoda kapal sebagai pemimpin kapal adalah
bertanggung jawab pada saat sedang membawa
kapal untuk berlayar dari pelabuhan yang
satu menuju ke pelabuhan yang lain, atau dari
tempat yang satu menuju ke tempat lain dengan
selamat aman sampai tujuan terhadap semua
penumpang dan semua barang muatannya.
Tugas lain seorang Nakhoda dapat pula
menjadi penegak hukum di atas kapal dan halhal lain yang berkaitan dengan kepentingan
para penumpang kapal selaku warga negara
(sesuai bendera kapal). Contoh ekstrim yang
dapat disajikan dalam naskah ini adalah apabila
dalam sebuah kapal terjadi peristiwa kelahiran
atau kematian maka seorang Nakhoda kapal
berwenang untuk bertindak selaku Pegawai
Catatan Sipil. Oleh karenanya Nakhoda
berwenang untuk membuat Berita Acara
Kelahiran maupun Kematian dan mancatatnya
dalam Buku Harian Kapal untuk selanjutnya
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menyerahkan Berita Acara tersebut kepada
Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang
disinggahi. Apabila hal tersebut terjadi di luar
perairan negara bendera kapal, maka berita acara
kelahiran maupun kematian tersebut diserahkan
kepada kantor Kedutaan Besar negara bendera
yang berada di negara yang disinggahi.
Uraian di atas menunjukkan betapa banyak
dan berat tugas seorang nakhoda di atas kapal.
Pertanyaan, apakah ada tindakan-tindakan
nakhoda yang dapat dikategorikan sebagai
perbuatan pidana yang dapat dipertanggung
jawabkan secara pidana? Pertanggungjawaban
pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai
“toereken-baarheid,”
“criminal
reponsibilty,”
“criminal
liability,”
dimaksudkan
untuk
menentukan apakah seseorang (nakhoda) dapat
di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau
tidak terhadap tindakan yang di lakukannya itu.
Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada
pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan
dasar dari pada di pidananya si pembuat.
Dengan demikan, seseorang mendapatkan
pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada
perbuatan yang bertentangan dengan hukum,
atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan
hukum dan terhadap pelakunya ada unsur
kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau
kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan
hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan
kepadanya.
Dalam hal kemampuan bertanggungjawab
bila di lihat dari keadaan batin orang yang
melakukan perbuatan pidana merupakan
masalah kemampuan bertanggungjawab dan
menjadi dasar yang penting untuk menentukan
adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa
orang yang melakukan perbuatan pidana
haruslah sedemikian rupa sehingga dapat
dikatakan normal, sebab karena orang yang
normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah
lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di
anggap baik oleh masyarakat. Telah di maklumi
bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi
pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana.
Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang
itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan hukum. Untuk itu pemidanaan masih
perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang
melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan
atau bersalah (subjective guilt). hal ini tergantung
pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini
orang tersebut mempunyai kesalahan,“Tidak
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di pidana jika tidak ada kesalahan (geen straf
zonder schuld:actus non facit reum nisi mens
sir rea)”, apakah perbuatan tersebut dilakukan
secara sengaja atau kelalaian. Tentunya kalau
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran, bahwa perbuatan
pidana yang mungkin dapat dilakukan oleh
nakhoda kapal diantaranya adalah :
1) mengemudikan kapal dan menyebabkan
tubrukan dengan kapal laut lainnya;
2) memberikan perintah kepada awak kapal
untuk melakukan kejahatan;
3) mengambil keputusan dalam kapal dengan
putus asa sehingga kapal laut diabaikan;
4) mengemudikan kapal laut, sedangkan
sertifikat khusus untuk mengemudikan
kapal tidak punya;
5) mengabaikan aturan sarana bantu navigasi;
6) memaksakan
kapal
dijalankan
ketika
berlabuh tanpa persetujuan Syahbandar;
dan
7) Nakhoda mengabaikan dan meninggalkan
kapal laut tanpa seijin pemilik kapal laut.
B.2.3. Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran
Dalam hubungan kerja di bidang transportasi
laut, kita mengenal adanya 3 kelompok orang,
yaitu pengusaha kapal atau perusahaan
pelayaran, nakhoda dan anak buah kapal, baik
sebagai perwira kapal ataupun klasi. Tiap-tiap
orang yang terlibat bekerja dalam kapal harus
bekerja sama dengan baik agar tujuan dari
pelayaran itu terpenuhi. Ketiga pihak yang terlibat
tersebut, umumnya terikat oleh suatu perjanjian
tertentu, dan harus memiliki izin tertentu
untuk dapat bekerja sama dalam sebuah usaha
pelayaran. Ini tentu saja dimaksudkan agar tiaptiap pihak dapat bekerja dengan penuh tanggung
jawab, sesuai dengan apa yang telah tertuang
dalam surat izin ataupun perjanjian tersebut.
Sehingga apabila terjadi suatu masalah dalam
pelayaran yang disebabkan oleh human error,
maka akan dengan langsung dapat diketahui
dan diantisipasi, sehingga tidak menyebabkan
terjadinya masalah yang lebih besar.
Bagaimanapun kecakapan seluruh awak
kapal dalam menempuh suatu pelayaran,
resiko akan terjadinya kecelakaan kapal
ditengah laut tetap ada. Sehingga dibutuhkan
pengawasan yang baik dan ketat atas sebuah
kapal dalam pelayaran. Pengawasan terhadap
keselamatan (safety) dari Perusahaan Pelayaran
terhadap kapal yang berlayar telah diatur dalam

International Safety Management Code (ISM Code)
yaitu merupakan aturan standar internasional
tentang
manajemen
keselamatan
dalam
pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/
pengendalian pencemaran lingkungan. Sesuai
dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor
manusia dan perlunya peningkatan manajemen
operasional kapal dalam mencegah terjadinya
kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/
cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya
pencemaran lingkungan laut, maka IMO
mengeluarkan peraturan tentang manajemen
keselamatan kapal & perlindungan lingkungan
laut yang dikenal dengan ISM Code yang juga
dikonsolidasikan dalam SOLAS Convention.
Pada dasarnya ISM Code mengatur adanya
manajemen terhadap keselamatan (safety) baik
Perusahaan Pelayaran maupun kapal termasuk
SDM yang menanganinya. Untuk Perusahaan
Pelayaran, harus ditunjuk seorang setingkat
Manajer yang disebut DPA (Designated Person
Ashore/Orang yang ditunjuk di darat). Ia
bertanggung jawab dan melakukan pengawasan
terhadap keselamatan (safety) dari Perusahaan
Pelayaran tersebut. Manajer penanggung jawab
ini harus bertanggung jawab dan mempunyai
akses langsung kepada Pimpinan tertinggi
(Direktur Utama/Pemilik Kapal) dari Perusahaan
Pelayaran tersebut.
B.2.4. Peran KNKT dalam penanggulangan
keselamatan pelayaran.
Dalam ketentuan Pasal 256 tentang Investigasi
Kecelakaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran kapal dinyatakan bahwa:
1) investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh
Komite Nasional Keselamatan Transportasi
untuk mencari fakta guna mencegah
terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab
yang sama;
2) investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap setiap kecelakaan
kapal; dan
3) investigasi yang dilakukan oleh Komite
Nasional
Keselamatan
Transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
untuk menentukan kesalahan atau kelalaian
atas terjadinya kecelakaan kapal.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi,
disingkat KNKT (bahasa Inggris: National
Transportation Safety Committee, disingkat
NTSC) adalah sebuah lembaga pemerintahan
nonstruktural Indonesia yang melaksanakan
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tugas dan fungsi investigasi kecelakaan
transportasi. KNKT. Adapun Visi Komite Nasional
Keselamatan
Transportasi
(KNKT)
adalah
meningkatnya keselamatan transportasi dengan
berkurangnya kecelakaan oleh penyebab serupa,
sedangkan misi yang diemban adalah:
1) melaksanakan kegiatan investigasi dan
penelitian yang meliputi analisis dan
evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan
transportasi;
2) melaksanakan penyusunan rekomendasi
sebagai bahan masukan bagi perumusan
kebijakan keselamatan transportasi dan
upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
dan
3) melaksanakan
penelitian
penyebab
kecelakaan transportasi dengan bekerja sama
dengan organisasi profesi yang berkaitan
dengan penelitian penyebab kecelakaan
transportasi dalam rangka mewujudkan visi
KNKT.

transportasi secara eksplisit sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008
tentang Pelayaran.
B.3. Penegakan
Hukum
Kecelakaan Kapal

dalam

Perkara

Peristiwa terjadinya kecelakaan kapal di laut
dapat mengakibatkan kerugian baik secara
materil maupun hilangnya nyawa orang. Atas
peristiwa tersebut haruslah ada orang yang
harus memikul tanggungjawab, terkecuali
karena sesuatu yang bersifat faktor alam yang
tidak dapat di cegah oleh manusia, misalnya
terjadinya badai besar saat pelayaran. Peristiwa
kecelakaan pelayaran secara umum disebabkan
oleh faktor kesalahan manusia diantaranya
Pemilik/Pengusaha
Kapal;
Syahbandar,
nakhoda maupun pihak-pihak lain yang dapat
mengakibatkan kecelakaan kapal.
B.3.1. Penentuan
Pelayaran

Pelaku

menurut

UU

Komisi ini bertanggung jawab untuk
melakukan
investigasi
atas
kecelakaan
transportasi baik darat, laut maupun udara
kemudian memberikan usulan-usulan perbaikan
agar kecelakaan yang sama tidak lagi terjadi
pada masa depan. KNKT melakukan investigasi
kecelakaan didasarkan pada aspek legalitas
berupa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008
tentang Pelayaran dan Keputusan Presiden
Nomor 105 Tahun 1999, yang didalamnya
mengatur tugas pokok dan fungsinya :

Suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak
pidana dan dapat dipertanggung jawabkan
kepada pelakunya apabila perbuatan tersebut
telah dirumuskan dalam suatu peraturan
perundangan yang berlaku. Atau dengan kata
lain “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan
yang dilakukan dalam keadaan dan situasi
yang tertentu oleh undang undang dinyatakan
terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat
mengakibatkan penghukuman badan dan atau
denda kepada pelakunya”.

1) melakukan investigasi dan penelitian yang
meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab
terjadinya kecelakaan transportasi;

Tindak Pidana bidang pelayaran, adalah
serangkaian perbuatan terlarang oleh undang
undang, dan tercela dalam kaitan dengan
kegiatan pelayaran. Sedangkan yang dimaksud
PELAYARAN adalah satu kesatuan sistem yang
terdiri atas Angkutan diperairan,Kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan, serta Perlindungan
Lingkungan Maritim. Ketentuan tentang tindak
pidana di bidang Pelayaran, berjumlah 48 (empat
puluh delapan) pasal yang terdapat dalam Pasal
284 sampai dengan pasal 332 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dari
48 (empat puluh delapan) pasal yang mengatur
tindak pidana pelayaran sekaligus mengancam
hukuman, menurut penulis dapat digolongkan
menjadi 3 (tiga) bidang yaitu :

2) memberikan rekomendasi bagi penyusunan
perumusan
kebijaksanaan
keselamatan
transportasi
dan
upaya
pencegahan
kecelakaan transportasi;
3) melakukan penelitian penyebab kecelakaan
transportasi dengan bekerja sama dengan
organisasi profesi yang berkaitan dengan
penelitian penyebab kecelakaan transportasi.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, KNKT
mempunyai wewenang antara lain: memasuki
tempat kejadian kecelakaan, mengumpulkan
barang bukti, mengamankan on board recording
(OBR), memanggil dan meminta keterangan saksi,
menentukan penyebab kecelakaan transportasi
dan
membuat
rekomendasi
keselamatan
transportasi agar kecelakaan dengan penyebab
yang sama tidak terjadi lagi. Wewenang dalam
melakukan investigasi oleh KNKT kecelakaan
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a) tindak pidana di bidang angkutan di perairan
(termasuk sungai, danau dan waduk),
dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal
284 sampai dengan Pasal 296, Pasal 302,
Pasal 304 sampai dengan Pasal 315, Pasal
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317, Pasal 323, Pasal 330, serta Pasal 331
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;
b) tindak pidana di bidang kepelabuhanan,
dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal
297 sampai dengan Pasal 301, serta Pasal
303 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;
c) tindak pidana di bidang lingkungan maritim,
dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 316,
Pasal 318 sampai dengan Pasal 322, Pasal
324 sampai dengan Pasal 329, serta Pasal
332 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran.
B.3.2. Sanksi bagi Pejabat di Bidang Pelayaran
Pertanggungjawaban
hukum
juga
diberlakukan terhadap para pejabat yang
berkaitan dengan bidang pelayaran. Para pejabat
tersebut akan dikenai sanksi pidana maupun
sanksi administrasi, apabila terdapat cukup bukti
bahwa yang bersangkutan dapat dipersalahkan
menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal.
Dalam praktik penanganan kecelakaan kapal
(seperti halnya yang dialami oleh KM Zahro) peran
Nakhoda mendominasi terjadinya kecelakaan
kapal. Sehingga banyak para Nakhoda yang
diadili terkait dengan kesalahannya (termasuk
kelalaiannya)
menyebabkan
terjadinya
kecelakaan kapal. Namun demikian hal tersebut
tidak menutup kemungkinan bahwa kecelakaan
juga diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian
para pejabat misalnya: Syahbandar yang tidak
memeriksa muatan kapal sehingga menjadikan
kapal kelebihan muatan; pejabat pemeriksa
kelaikan kapal yang lalai dalam memeriksa kelaik
lautan kapal sehingga kapal menjadi tenggelam;
dan lain-lain. Apabila pejabat yang berkaitan
dengan pelayaran tersebut terbukti bersalah
menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal,
maka yang bersangkutan dapat diancam dengan
hukuman sesuai Pasal 336 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang
menyatakan sebagai berikut :
(1) Setiap pejabat yang melanggar suatu
kewajiban khusus dari jabatannya atau
pada waktu melakukan tindak pidana
menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau
sarana yang diberikan kepadanya karena
jabatan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

(2) Selain
pidana
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana
tambahan berupa pemberhentian secara tidak
dengan hormat dari jabatannya.”
Berdasarkan delik-delik pidana tersebut
diatas sebenarnya sanksi pidana bagi pelaku
sangatlah berat karena disamping pidana
penjara juga dapat dijatuhi hukuman denda.
Disamping itu ternyata bahwa pihak yang dapat
dimintai pertanggung jawaban secara pidana
atas terjadinya kecelakaan kapal tidak saja
hanya Nakhoda Kapal akan tetapi pemilik/
Pengusaha dan Syahbandar bahkan secara
korporasi pun dapat dimintai pertanggung
jawaban pidana. Kita harus menerima kenyataan
bahwa sepanjang sejarah pihak yang dimintai
pertanggung jawaban pidana sampai saat ini
hanya sampai pada Nakhoda Kapal, pemilik/
pengusaha kapal bahkan pejabat Syahbandar
belum terdegar dimintai pertanggung jawaban.
Kondisi demikianlah menurut penulis sehingga
tidak ada upaya penjeraan, bagi pengusaha/
pemilik kapal hanya memikirkan untung dan
oknum Syahbandar juga tidak peduli akan
keselamatan pelayaran. Salah satu bukti nyata
adalah Kapal KM Zahro menyerahkan Gambar
Rancang Bangun Kapal setelah kapal melaut,
sehingga mau tidak mau Sertifikat kelaik
lautan harus di keluarkan tentu keadaan ini
tidak benar, dan harus di hentikan. Salah satu
langkah adalah penegakan hukum yang tegas
baik itu kepada Pemilik Kapal dan Syahbandar.
B.3.3. Delik Pidana dalam KUHP
Sebelum adanya Undang-undang Pelayaran
Nomor 21 tahun 1992 yang sekarang telah
diganti dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Secara
yuridis perbuatan-perbuatan yang termasuk
kedalam tindak pidana dibidang pelayaran
diatur secara eksklusif didalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam
Buku Kedua, Bab XXIX Tentang Kejahatan
Pelayaran, Pasal 438 sampai dengan Pasal 479,
meliputi Pembajakan, Keterangan palsu isi
surat ijin berlayar, Pelanggaran Perjanjian, dan
Penyerangan Nakhoda. Namun sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran pengaturan mengenai Tindak Pidana
di bidang Pelayaran delik pidana bertambah dan
pelakunya bukan hanya manusia tetapi juga
dapat dilakukan oleh korporasi.
Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
333 undang-undang pelayaran, bahwa “Tindak
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pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan
oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang-orang yang bertindak
untuk dan/atau atas nama korporasi atau
untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan
hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama”. Dimana
penyidikan, penuntutan, pemidanaan terhadap
tindak pidana di bidang pelayaran yang
dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan
terhadap korporasi maupun pengurusnya.
Selain itu penjatuhan pidana denda juga dapat
diperberat sampai 3 kali penjatuhan denda
yang diatur dalam undang-undang pelayaran.
Meskipun terdapat perluasan subjek dalam
undang-undang pelayaran, akan tetapi undangundang pelayaran tidak mengatur mengenai
tindak pidana pembajakan sebagaimana yang
diatur didalam KUHP. Beberapa tindak pidana
yang tercantum dalam KUHP dan RKUHP dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1
Tindak Pidana yang Tercantum dalam KUHP dan
RKUHP
Perbuatan
Perampasan barang – barang

KUHP

RKUHP

Ketentuan
Umum, Pasal
40

Menghancurkan, merusak;
mengambil atau memindahkan,
atau menyebabkan dipasang
anda yang keliru tanda untuk
keamanan sehingga pelayaran
terganggu, tenggelam/
terdamparnya kapal, berakibat
kematian seseorang

Buku II
Kejahatan,
Pasal 197

366, 367

Kejahatan Pembajakan

Kejahatan
Pelayaran,
Bab XXIX
Pasal 438,
439, 440,
441 – 450

Pasal 690
sampai
dengan
Pasal 694

Keterangan palsu isi surat ijin
berlayar

Pasal 451 –
452

697 - 699

Pelanggaran Perjanjian

Pasal 453 –
458

Penumpang menyerang
Nahkoda/ insubordinasi

Pasal 459,
460

Pasal 701

Pemberontakan dalam Kapal

Pasal 461

Pasal 703,
704

Permufakatan Jahat Tidak
melakukan pekerjaan

Pasal 462,
463

Pidana bagi penumpang yang
tidak menuruti perintah
nahkoda , tidak memberikan
pertolongan dan insubordinasi

Pasal 464

Nahkoda kapal Indonesia yang
dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum atau
untuk menutupi perbuatan

Pasal 466,

Pasal 696,

467

700, 705,

Nakhoda kapal Indonesia yang
bukan karena terpaksa atau
bertentangan dengan hukum
meninggalkan kapal

Pasal 468

melakukan atau membiarkan
kapalnya atau muatannya
kemungkinan ditangkap, ditahan
atau dirintangi

Pasal 469

Seorang nakhoda kapal
Indonesia yang bukan karena
terpaksa sengaja tidak memberi
kepada penumpang kapalnya
apa yang wajib diberikan
kepadanya

Pasal 470

Membuang barang muatan
bukan karena terpaksa dan
bertentangan dengan hukum

Pasal 471

Pasal 709

Perusakan barang muatan dan
keperluan kapal

Pasal 472

Pasal 715

penumpang gelap

Pasal 472 bis

Menyalahgunakan dengan
bendera Indonesia

Pasal 473

Pasal 710

Menyerupai Kapal Perang

Pasal 474

Pasal 711

Menjalankan profesi sebagai
awak kapal yang bukan
pekerjaannya

Pasal 475

Pasal 716,

Pengangkutan atau Barang
untuk Peradilan

Pasal 476,

Pasal 713,

Pasal 477

714

Nakhoda tidak memberi
pertolongan apabila kapal
tabrakan

Pasal 478

706

707

717

Sumber : Melly Setyawati10

B.3.4. Peranan Mahkamah Pelayaran

Pasal 702

Salah satu faktor penting dalam pelayaran
adalah kapal. Karena semua
pelayaran
pengangkutan, baik pengangkutan barang
ataupun penumpang pasti membutuhkan kapal
sebagai pendukungnya. Selain dikarenakan
daya muat yang lebih besar dibandingkan
dengan perahu tradisional, kapal juga memiliki
perlengkapan dan peralatan yang jauh lebih
baik daripada perahu tradisional. Sehingga
keamanan dan kenyamanan pelayaran lebih
terjamin. Dalam satu dasawarsa terakhir ini
kecelakaan pelayaran tidak pernah berkurang.
Adapun penyebab dari kecelakaan antara lain
adalah cuaca buruk, kelebihan beban atau kapal
yang tidak memenuhi syarat kelaikan kapal.
Dalam pelayaran di Indonesia, setidaknya
terdapat dua penyebab kecelakaan yaitu
kondisi armada pelayaran itu sendiri. Kapalkapal yang digunakan sebagai alat transportasi

10 Melly Setyawati, Penal Code Reform “Tindak Pidana Pelayaran (Melihat UU berkaitan dengan Pelayaran, KUHP dan RKUHP” Elsam
2013
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laut dibuat tanpa adanya standar keselamatan
yang baik. Selain itu, armada kapal di Indonesia
merupakan kapal bekas yang dibeli dari negara
lain. Perawatannya pun juga dilakukan di bawah
standar. Umumnya, umur kapal bekas yang
dipakai dalam pelayaran di Indonesia biasanya
telah tua dan tidak laik jalan lagi. Faktor-faktor
ini masuk ke dalam kategori faktor internal,
artinya bahwa penyebab kecelakaan disadari
oleh keadaan kapal tersebut. Penyebab lainnya
operasional dari penggunaan kapal-kapal
tersebut.
Penyebab ini muncul karena lemahnya
pengawasan terhadap standar keselamatan
pelayaran. Penyebab operasional dari penggunaan
kapal masuk ke dalam faktor eksternal, artinya
bahwa kecelakaan kapal disadari oleh faktorfaktor di luar kapal yang berpengaruh kepada
keselamatan dan keamanan kapal. Namun
biasanya pada kasus-kasus kecelakaan kapal
di Indonesia akhirnya muncul akibat terbesar
dari kecelakaan, yakni kelebihan beban akibat
dari kurangnya pengawasan dari pihak yang
berwenang untuk melakukan hal tersebut. Selain
faktor-faktor di atas, banyak juga kecelakaan
kapal yang disebabkan oleh kesalahan manusia
(human error) ataupun disebabkan oleh faktor
alam. Oleh sebab itu, dibutuhkan awak kapal
yang cakap dalam menjalankan kapal-kapal di
wilayah perairan Indonesia. Kecelakaan yang
saat ini banyak terjadi di Indonesia merupakan
perpaduan dari faktor kesalahan manusia dan
faktor alam.
Kecelakaan dalam pelayaran harus menjadi
tanggung jawab seluruh pihak yang terkait
dalam praktek pelayaran. Salah satu pihak yang
turut bertanggung jawab dalam kecelakaan
yang terjadi pada suatu kapal adalah Nakhoda
selaku pemimpin kapal. Sehingga sebagai
pemimpin kapal, diharapkan Nakhoda dapat
memenuhi pertanggung jawabannya seperti yang
disyaratkan oleh undang-undang. Kecelakaan
kapal yang marak terjadi semakin menunjukkan
tidak ditaatinya peraturan mengenai pelayaran
dalam negeri maupun konvensi pelayaran
internasional, terutama Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan konvensikonvensi dari IMO, oleh perusahaan pelayaran
nasional di dalam negeri. Mengingat pentingnya
lalu lintas perkapalan maka Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal
yang terjadi dilakukan pemeriksaan kode
etik profesi Nakhoda dan/atau awak kapal

lainnya oleh pejabat yang berwenang yaitu
Mahkamah Pelayaran. Pertanggungjawaban atas
tenggelamnya kapal atau terjadinya kecelakaan
kapal memerlukan penanganan melalui lembaga
yang cukup istimewa. Pemeriksaan kecelakaan
kapal yang dimaksud diatas dilakukan untuk
mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan
kapal dan/atau menentukan ada atau tidaknya
kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan
standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh
Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira
kapal. Dengan demikian berdasarkan hasil
pemeriksaan tersebut dapat ditempuh langkahlangkah yang diperlukan guna mencegah
terjadinya kecelakaan kapal dengan sebab-sebab
kecelakaan kapal yang sama dan bertujuan
sebagai satu bentuk pembinaan dan pengawasan
bagi tenaga profesi kepelautan.
Pemeriksaan kecelakaan kapal meliputi
pemeriksaan
pendahuluan
kecelakaan
kapal dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan
kapal. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan
mencari keterangan dan/atau bukti awal atas
terjadinya kecelakaan kapal untuk selanjutnya
dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan.
Pertanggungjawaban atas tenggelamnya kapal
atau terjadinya kecelakaan kapal lainnya
memerlukan penanganan melalui peraturan
perundang-undangan atau lembaga-lembaga
yang cukup lebih istimewa jika dibandingkan
dengan kecelakaan transportasi darat. Lembaga
istimewa
yang
berkompeten
menangani
kecelakaan kapal atau pelayaran di Indonesia
sebagaimana disinggung di atas adalah
Mahkamah Pelayaran. Sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia, Indonesia belum memiliki
Mahkamah Maritim atau Admiralty Court seperti
di negara-negara lain. Mahkamah Pelayaran
yang ada saat ini hanya mampu memberikan
penindakan. Keberadaan Mahkamah Pelayaran
di Indonesia tidak terlepas dari peran Pemerintah
Hindia Belanda semasa masih berkuasa di
Indonesia. Mahkamah Pelayaran untuk pertama
kalinya dibentuk berdasarkan Ordonanntie op
den Raad voor de Scheepvaart (Staatsblad 1934
No. 215) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April
1938. Kedudukan Mahkamah pada masa Hindia
Belanda ada dalam lingkungan Departemen van
Marine. Mengingat Mahkamah Pelayaran hingga
saat ini hanya satu yang berada di Jakarta,
sementara luas lingkup yurisdiksinya mencakup
seluruh Indonesia, maka Mahkamah Pelayaran
dipastikan memikul beban tugas yang sangat
berat. Karena dengan makin meningkatnya
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intensitas kegiatan pelayaran di wilayah perairan
Indonesia, maka potensi untuk meningkatnya
kasus kecelakaan di berbagai penjuru perairan
Indonesia sangat besar.
Mahkamah Pelayaran sebagai suatu badan
peradilan khusus yang menangani kecelakaan
dan bencana di laut, akan memberikan penilaian
yang obyektif atas ada atau tidaknya kesalahan
atau kelalaian dalam penerapan standar profesi
kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda
atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal
atas terjadinya kecelakaan kapal. Mahkamah
Pelayaran dapat pula melakukan pemeriksaan
kecelakaan atau bencana kapal berbendera asing
selama kecelakaan atau bencana kapal tersebut
berada di wilayah Republik Indonesia. Hukum
acara dalam tahapan pemeriksaan lanjutan
(hukum acara) di Mahkamah Pelayaran memiliki
karakteristik yang berbeda dengan hukum
acara di peradilan yang sebenarnya. Bila hal ini
dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, Keputusan
oleh Mahkamah Pelayaran merupakan suatu
alat bukti yang sah. Karena dapat dimasukkan
dalam kategori alat bukti, yaitu alat bukti surat
(Pasal 184 KUHAP), sehingga dapat dipergunakan
di muka pengadilan. Di dalam kecelakaan
kapal, jika didalam penyelidikan ditemukan
adanya dugaan kelalaian atau kesalahan yang
bersifat prosedural/administrative menyangkut
perizinan kapal dan administratif lainnya, maka
pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban
adalah pengusaha kapal atau perusahaan
pelayaran (vicarious liability), dimana suatu pihak
dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan
yang bukan secara langsung dilakukan oleh
terdakwa. Sedangkan jika ditemukan dugaan
adanya kelalaian pada saat beroperasinya
kapal
tersebut
sehingga
mengakibatkan
terjadinya kecelakaan, maka pihak yang dapat
dipertanggung
jawabkan
atas
kecelakaan
tersebut adalah Nakhoda kapal dan/atau awak
kapal (strict liability) karena terdakwa langsung
dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan
yang diperbuat.
C. Penutup
Dalam rangka mewujudkan Keselamatan
dan Keamanan Pelayaran serta meminimalisir
kecelekaan di laut maka penegakan hukum
harus dilaksanakan secara proporsional dan
profesional serta menjunjung nilai-nilai keadilan.
Namun demikian yang lebih penting lagi adalah
tindakan pencegahan agar kecelakaan di laut
tidak terjadi.
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Untuk itu diperlukan adanya sinergitas
kinerja yang komprehensif diantara sesama
stake holder yang berkompeten terhadap
keamanan dan keselamatan kapal, baik Pemilik/
pengusaha kapal, Nakhoda Kapal maupun
Pejabat Syahbandar, serta aparat penegak
hukum lainnya. Sehingga kedepan aspek
keselamatan pelayaran akan menjadi perhatian
utama baik sebelum mapun selama pelayaran.
Dengan demikian peristiwa terbakarnya KM
Zahro di perairan Teluk Jakarta pada beberapa
waktu yang lalu merupakan peristiwa terakhir
dalam dunia pelayaran Indonesia.
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PENYIDIK TNI ANGKATAN UDARA DALAM KASUS
PELANGGARAN WILAYAH UDARA YURISDIKSI INDONESIA
OLEH PESAWAT TERBANG ASING TIDAK TERJADWAL
( AIR FORCE INVESTIGATORS IN THE EVENT
OF A VIOLATION OF INDONESIA’S AIRSPACE JURISDICTION
BY UNSCHEDULED FOREIGN AIRCRAFT )
Danang Risdiarto
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jl. Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur Indonesia
email: risdiarto@bphn.go.id / risdiarto@yahoo.com
(Naskah diterima 26/01/2017, direvisi 21/03/2017, disetujui 27/03/2017)
Abstrak
Sejak akhir tahun 2014 hingga tahun 2015 setidaknya ada empat kali kasus penerbangan tidak terjadwal (black

flight) yang terjadi di Indonesia dan pesawat maupun pilotnya berhasil untuk dipaksa mendarat (Force Down)
di wilayah Indonesia oleh TNI AU. Artikel ini menganalisa pentingnya penyidik TNI AU pada kasus pelanggaran
wilayah udara yurisdiksi Indonesia oleh pesawat terbang asing tidak terjadwal jika ada tindakan pemaksaan
mendarat (Force Down) oleh pesawat tempur TNI AU. Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan metode
yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam
sebuah kasus Force Down, pelaku hanya dikenai sanksi membayar uang denda Rp 60 juta (yang sejatinya hanya

landing fee). Selain itu, proses terhadap pelaku terhenti saat proses penyidikan karena TNI AU yang memiliki
pengetahuan dan pemahaman lebih terkait masalah pelanggaran udara yang tidak dilibatkan dalam penyidikan.
Selama ini, penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penerbangan di Kementerian
Perhubungan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sehingga hal ini dianggap sebagai persoalan
kriminal biasa sebagaimana kewenangan polisi dalam penegakan pidana kriminal di wilayah Indonesia dan
bukan sebagai suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
Kata kunci: penyidik, kedaulatan, ruang udara, pemaksaan mendarat.
Abstract
Since the end of 2014 until 2015 there were at least four cases of black flights that occurred in Indonesia and the
aircraft and the pilot managed to force Force Down in the territory of Indonesia by the Air Force. This article analyzes
the importance of the Air Force investigator on the case of the jurisdiction of Indonesia airspace violations by foreign
aircraft is not scheduled if any force-down action by fighter aircraft of the Air Force. In addition, the proceedings
against the perpetrators are stopped when the investigation process for the Air Force who have the knowledge and
understanding related to the violation of air is not involved in the investigation. The research in this article was
conducted normatively through the library study. From the research results can be seen that in a case of Force Down
the perpetrators are only sanctioned to pay a fine of Rp 60 million (which is actually just landing fee). During this
time, the investigation is conducted by the Civil Servant Investigators (PPNS) in the field of flying under the Ministry
of Transportation in coordination and supervision of National Police investigators, so it is considered as a matter
of common criminals as police authorities in the enforcement of a criminal in Indonesia and not as an violation of
national sovereignty.
Key words: investigator, sovereignty, air, Force Down.

A. Pendahuluan
Menurut Soekarno, Indonesia adalah “the
most broken-up nation in the world”, satu
negeri, satu bangsa yang paling terserak-serak

rakyatnya, terhimpun dari 17.499 pulau dan
80.791 km garis pantai,1 dihuni oleh 1.340 suku
bangsa dengan hampir seribu bahasa daerah.2

1 Surat Edaran Markas Besar Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi Nomor: SE/1241/IV/2012 Tentang Data Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
2 https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Politik-2015.pdf
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Dengan kekayaan itu, rakyat yang tersebar di
seantero nusantara secara bulat memutuskan
menjadi sebuah bangsa besar dan berdaulat
bernama “Indonesia”.
Dalam
hitungan
matematis,
wilayah
Indonesia meliputi dua pertiga lautan dan
sepertiga daratan. Di atas lautan dan daratan
ada wilayah udara yang mencakup tiga pertiga
dari keseluruhan wilayah.3
Itulah wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus
dijaga kedaulatan, kehormatan dan keamanan
nasionalnya. Inilah salah satu penyebab
kompleksnya menjaga kedaulatan NKRI.
Kedaulatan merupakan salah satu syarat
berdirinya suatu negara. Salah satu unsur dari
negara ialah pemerintah yang berkedaulatan.
Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki
kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme)
dan tidak terbatas. Kedaulatan negara ini bersifat
asli, tertinggi dan tidak terbagi-bagi. Adanya yang
dapat memaksa itu. Dengan demikian istilah
"yang tertinggi (supreme)" menimbulkan adanya
pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang
tertinggi dan tidak terbatas, kekuasaan negara
yang mempunyai monopoli dalam menggunakan
kekuasaan fisik.4
Sebuah negara yang memiliki kedaulatan
bertujuan untuk menjalankan pemerintahan dan
membatasi dari ancaman negara lain. Kedaulatan
bersifat mengikat masyarakat dan elemen negara
untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat
seluruh tumpah darah yang dilindungi. Dalam
hal ini kedaulatan negara berfungsi untuk
menjaga sebuah negara agar bisa berjalan sesuai
dengan aturan undang-undang dan menentukan
siapa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.
Kedaulatan negara bersifat mutlak dan patut
untuk dipertahankan oleh segenap elemen
bangsa tersebut. Kedaulatan sebuah negara
meliputi tanah, air, udara dan segenap potensi
alam yang terkandung didalamnya.
Dalam rangka melindungi kedaulatan sebuah
negara, ditetapkan peraturan perundangundangan yang dapat memproteksi wilayah
negara tersebut dari intervensi maupun segala

macam gangguan dari pihak asing. Peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh
sebuah negara harus memperhatikan hukum
internasional yang dijadikan standar oleh
masyarakat internasional. Meskipun setiap
negara telah mempunyai batas wilayah yang
jelas dan telah diakui melalui mekanisme hukum
internasional namun pelanggaran terhadap batas
wilayah kerap terjadi. Pelanggaran ini kadang
bersifat tidak disengaja namun seringkali pula
dilakukan secara sengaja untuk berbagai tujuan
tertentu.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia yang tersebar dari Aceh hingga Papua
memiliki garis perbatasan dengan setidaknya
enam negara. Dengan keterbatasan sumber
daya manusia dan peralatan untuk memantau
perbatasan negara, maka kerap kali terjadi
pelanggaran wilayah perbatasan Indonesia
oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung
jawab. Tidak jarang di wilayah udara yurisdiksi5
Indonesia kerap terjadi pelanggaran oleh pesawat
terbang tidak terjadwal atau dapat disebut juga
sebagai black flight. Pelanggaran semacam ini
tentunya tidak dapat ditoleransi dengan alasan
apapun.
Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Paris tahun
1919 yang diubah dengan Konvensi Chicago
tahun 1944 (Convention on International Civil
Aviation) yang diterima oleh negara anggota
ICAO6, menyatakan bahwa setiap negara memiliki
yurisdiksi eksklusif dan wewenang untuk
mengontrol ruang udara di atas wilayahnya.
Kapal-kapal negara lain, baik pesawat sipil
ataupun militer tak punya hak untuk memasuki
ruang udara atau mendarat diwilayahnya tanpa
persetujuannya.
Sejak akhir tahun 2014 hingga tahun 2015
setidaknya ada empat kali kasus penerbangan
tidak terjadwal (black flight) yang terjadi di
Indonesia dan pesawat maupun pilotnya berhasil
untuk dipaksa mendarat (Force Down) di wilayah
Indonesia oleh TNI AU. Kejadian tersebut terjadi
pada tanggal 22 Oktober 2014 di Manado, 28
Oktober 2014 di Pontianak, 3 November 2014

3 Luas wilayah NKRI adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari luas perairan Indonesia 3,25 juta km2, luas ZEE Indonesia 2.55 juta
km2 dan luas wilayah daratan 2,01 juta km2.. Surat Edaran Markas Besar Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi Nomor: SE/1241/
IV/2012
4 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 83-85.
5 Pengertian yurisdiksi adalah kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Dalam arti sempit yurisdiksi adalah
kekuasaan peradilan negara. F Sugeng Istanto, Hukum Internasional (Yogyakarta, Atmajaya: 1998), hlm. 47.
6 International Civil Aviation Organization (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) adalah sebuah lembaga di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu
perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan
aman.
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di Kupang dan tanggal 9 November 2015 di
Tarakan, Kalimantan Utara. Ironisnya denda
yang dikenakan terhadap pilot asing yang
berhasil ditangkap oleh pihak berwenang
tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan
biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh
pihak TNI AU. Selain itu proses hukum kepada
pihak yang melakukan penerbangan tersebut
tidak dapat dilanjutkan karena lemahnya
regulasi di Indonesia. Kedua hal inilah yang
membuat banyak pihak kecewa terhadap proses
penegakan hukum terhadap kasus penerbangan
tidak terjadwal di Indonesia.
Setidaknya butuh dana sebesar Rp 400 juta
untuk pesawat Sukhoi TNI AU agar bisa terbang
selama satu jam. Kemudian setelah berhasil
dipaksa mendarat, pesawat-pesawat asing
tersebut hanya diharuskan membayar denda
sebesar Rp 60 juta.
Salah satu penyebab lemahnya penegakan
hukum terhadap pelaku pelanggaran wilayah
udara adalah karena tidak adanya penyidik
khusus
yang
menangani
permasalahan
kedaulatan negara di wilayah udara. Kewenangan
penyidikan saat ini ada di Kementerian
Perhubungan melalui Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS). Sedangkan TNI AU melalui Komando
Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) hanya
berwenang menangkap pesawat yang melintas
wilayah udara Indonesia. Kontruksi kewenangan
menegakkan hukum seperti ini dipandang
berpotensi menyebabkan penyelesaian kasus
pelanggaran wilayah udara karena hanya akan
bergerak pada tataran penegakan hukum
kriminal biasa.
Berdasarkan latar belakang diatas maka
penelitian ini akan mengangkat permasalahan
utama yaitu: kendala penyidikan terhadap
permasalahan pelanggaran wilayah udara
yurisdiksi Indonesia oleh pesawat terbang asing
tidak terjadwal.
B. Pembahasan
B.1. Definisi dan Tugas Penyidik
Peraturan Perundang-Undangan

dalam

Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
memberikan pengertian mengenai penyidik dan
penyidikan, sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1 KUHAP
“Penyidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus
oleh
undang-undang
melakukan penyidikan.”

untuk

Pasal 1 angka 2 KUHAP
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.”
Di Indonesia, polisi memegang peranan
utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu
pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan
penyidikan terhadap tindak pidana khusus,
misalnya:
korupsi,
penyelundupan
dan
sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat
(2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik
(Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan
pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut penjelasan
pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai,
Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lainlain.
Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27
Tahun 1983 adalah ketentuan dalam UndangUndang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) No. 5
Tahun 1983 yang menentukan bahwa penyidik
pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut
Republik Indonesia, jadi bukan Pegawai Negeri
Sipil.
Dalam penjelasan Pasal 17 PP No. 27 Tahun
1983 ditentukan bahwa penyidikan dalam
perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landas
Kontinen dan ZEE dilakukan oleh perwira TNI AL
dan penyidik lainnya yang ditentukan undangundang. Tetapi khusus untuk pelanggaran
ZEE sesuai dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1983, penyidikan hanya dilakukan
oleh TNI AL. Penyidikan terhadap ZEE tersebut
diberikan khusus secara mandiri kepada TNI AL
disebabkan batas wilayah Republik Indonesia
hanya 12 Mil saja sedangkan ZEE meliputi 200
Mil. Dengan peralatan yang memadai maka hal
ini menjadi wajar bahwa kewenangan penyidikan
hanya diberikan kepada pihak TNI AL.
Dalam proses penyidikan, kegagalan suatu
penyidikan lebih disebabkan karena faktor
kualitas pribadi penyidiknya. Hal tersebut
karena berhasilnya suatu penyidikan selain
memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar
belakangi pendidikan yang memadai, mengingat
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kemajuan tekhnologi dan metode kejahatan yang
terus berkembang mengikuti arus modernisasi
sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan
penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.
Penyidik dituntut pula agar menguasai segi
tekhnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam
Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik
pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan
keterampilan dan disiplin hukum demi
penerapan HAM.
Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik
harus memiliki pengetahuan yang mendukung
karena pelaksanaan penyidikan bertujuan
memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk
mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan
beberapa pengetahuan tambahan disamping
pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum
acara pidana.
Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam
menemukan kebenaran material, antara lain:
logika psikologi, kriminalistik, psikiatri,
dan kriminologi. Dengan pengetahuan logika
dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang
logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah
ada sehingga dapat membentuk kontruksi
yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi
sangat penting dalam melakukan penyidikan
terutama dalam interogasi terhadap tersangka.
Penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai
pemeriksa yang akan menggiring tersangka
menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang
berbicara dari hati ke hati. Dengan berbekal
pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan
dan pengolahan data secara sistematis yang
dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal,
mengidentifikasi,
mengindividualisasi,
dan
mengevaluasi bukti fisik.
Dari uraian diatas, tampak begitu luas
dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam
proses perkara pidana karena penyidiklah
yang akan berperan di garis depan dalam
pelaksanaan penegakan hukum. Oleh sebab itu
pula kemampuan penyidik dalam menangani
kasus yang sangat khusus memerlukan
pengetahuan yang memadai dalam bidangnya.
Dalam menangani kasus pelanggaran wilayah
udara harus memerlukan pula penyidik yang
mengetahui seluk-beluk masalah kedirgantaraan
dan juga masalah kedaulatan udara, hal inilah
yang sementara ini belum banyak dikuasai oleh
PPNS dari Kementerian Perhubungan maupun
penyidik dari instansi Polri.
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B.2. PPNS Bidang Penerbangan Dalam Kasus
Pelanggaran Wilayah Kedaulatan Udara
Penyergapan dan pemaksaan mendarat
(forced down) yang dilakukan pesawat TNI AU
Sukhoi 27/30 Flanker, terhadap pesawat asing
tidak berizin menunjukkan profesionalisme
tinggi Komando Pertahanan Udara Nasional
(Kohanudnas). Namun, di sisi lain, usai
proses pemaksaan mendarat, penahanan, dan
interogasi dilakukan pihak TNI AU memberikan
kesan kelemahan mekanisme penegakan hukum
di udara.
Penerbangan terpaksa dihentikan sambil
menunggu perusahaan terkait membereskan
administrasi perizinan penerbangan untuk
mengetahui motif dan kemungkinan adanya
pelanggaran serius. Hal tersebut mengandung
beberapa makna antara lain: pertama,
ada
klasifikasi atau derajat pelanggaran: serius,
kurang serius, atau mungkin juga tidak serius.
Bila demikian, logikanya, tiap derajat pelanggaran
akan ditangani dengan prosedur berbeda pula.
Kedua, setelah mendapat izin penerbangan,
maka penerbangan akan dilanjutkan. Ketiga,
belum diketahui apa yang akan dilakukan
selanjutnya, jika pelanggaran itu termasuk
pelanggaran serius.
Pengalaman menunjukkan, hampir semua
bentuk pelanggaran seperti itu (tanpa izin),
penanganannya tidak pernah sampai pada
proses peradilan. Sering dilakukan adalah
penerbitan diplomatic complain kepada negara
asal pelanggar tersebut. Lebih ringan lagi
dengan menyuruh pihak penanggung jawab
untuk mengurus perizinan sebelum dilepas
melanjutkan misinya. Satu dari beberapa faktor
utama penyebabnya adalah dasar hukum yang
belum kuat, sehingga prosedur penanganan
pasca forced down, sebagai upaya derivasi dari
dasar hukum tersebut, belum sempurna.
Tidak seperti TNI AL, menurut undangundang TNI AU tidak diberi kewenangan untuk
menyidik. Dengan demikian, maka Lanud-Lanud
sebagai pelaksana di lapangan hanya berwenang
hingga tingkat penyelidikan saja. Setelah
proses penyelidikan dilakukan Lanud, kasus
itu diserahkan kepada PPNS penerbangan guna
proses penyidikannya. Namun sampai dengan
saat ini proses itu belum pernah terjadi. Tentunya
peradilan pun belum pernah terwujud. Absennya
proses peradilan terhadap pelanggaran udara
yang kerap terjadi di wilayah NKRI, di satu sisi
memberikan kesan keramahan atau tingginya
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sikap toleran bangsa Indonesia terhadap suatu
pelanggaran wilayah udara NKRI, namun di sisi
lain mengesankan kelemahan dalam penegakan
hukum.
Oleh karena itu, untuk memperkuat
mekanisme penegakan hukum di udara wilayah
NKRI, perlu dilakukan serangkaian upaya
dimulai dengan pemberian kewenangan kepada
TNI AU sebagai penyidik, khususnya berkaitan
dengan pelanggaran wilayah. Bila kewenangan
ini sudah diberikan, maka TNI AU akan
menindaklanjutinya dengan penyiapan personel
dan segenap perangkatnya, secara alami, akan
diikuti pihak-pihak terkait lainnya.
Selama ini kasus pelanggaran wilayah udara
ditangani oleh PPNS bidang Penerbangan di
Kementerian Perhubungan. Berikut ini adalah
dasar hukum, tugas serta wewenang yang
dipunyai oleh PPNS bidang Penerbangan
1. Undang-Undang Nomor
Tentang Penerbangan

1

Tahun

2009

Pasal 399
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan instansi yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di
bidang penerbangan diberi wewenang
khusus sebagai penyidik tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat
pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik
polisi Negara Republik Indonesia.
Pasal 400
(1) Kewenangan penyidik pegawai negeri
sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
399 dilaksanakan sebagai berikut:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan
sehubungan
dengan
tindak pidana di bidang penerbangan;
b. menerima laporan tentang adanya
tindak pidana di bidang penerbangan;
c. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai saksi dan/atau
tersangka tindak pidana di bidang
penerbangan;
d. melakukan penangkapan terhadap
orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang penerbangan;
e. meminta keterangan dan bukti dari

orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang penerbangan;
f. memotret dan/atau merekam melalui
media elektronik terhadap orang,
barang, pesawat udara,atau hal yang
dapat dijadikan bukti adanya tindak
pidana di bidang penerbangan;
g. memeriksa dokumen yang terkait
dengan tindak pidana penerbangan;
h. mengambil sidik jari dan identitas
orang;
i. menggeledah pesawat udara dan
tempat-tempat tertentu yang dicurigai
adanya tindak pidana di bidang
penerbangan;
j. menyita benda yang diduga kuat
merupakan barang yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana di
bidang penerbangan;
k. mengisolasi
dan
mengamankan
barang dan/atau dokumen yang
dapat dijadikan sebagai alat bukti
sehubungan dengan tindak pidana di
bidang penerbangan;
l. mendatangkan
diperlukan;

saksi

m. menghentikan
dan

proses

ahli

yang

penyidikan;

n. meminta bantuan polisi Negara
Republik Indonesia atau instansi lain
terkait untuk melakukan penanganan
tindak pidana di bidang penerbangan.
(2) Penyidik
pegawai
negeri
sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399
menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan
Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian
Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan
Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
Pasal 1
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan tindak pidana sesuai undangundang yang menjadi dasar hukumnya
masing-masing dan dalam pelaksanaan
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tugasnya berada di bawah koordinasi dan
pengawasan Penyidik Polri.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Manajemen
Penyidikan
Oleh
Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
Pasal 9
(1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses
penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:
a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
b. pemanggilan;
c. penangkapan;
d. penahanan;
e. penggeledahan;
f. penyitaan;
g. pemeriksaan;
h. bantuan hukum;
i. penyelesaian berkas perkara;
j. pelimpahan perkara;
k. penghentian penyidikan;
l. administrasi penyidikan; dan
m. pelimpahan penyidikan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara Nomor : Kp 662 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri
Sipil
Dalam hal perlu dilakukan Penyidikan, maka
Atasan PPNS Penerbangan Sipil memerintahkan
kepada
PPNS
Penerbangan
Sipil
untuk
melakukan penyidikan dengan langkah-langkah
antara lain sebagai berikut :
a) melaporkan dimulainya penyidikan kepada
penuntut umum melalui penyidik POLRI;
b) melakukan koordinasi dengan
POLRI dan Penuntut Umum;

Penyidik

c) melakukan penelitian dan pemeriksaan (pro
justitia) tentang dugaan adanya kegiatan dan
adanya pelaku yang dapat mengakibatkan
terjadinya tindak pidana bidang penerbangan
sipil;
d) melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan, pengaduan atau keterangan tentang
adanya tindak pidana;
e) memanggil dan memeriksa saksi dan/atau
tersangka;

7
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f)

melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/
atau penyitaan alat-alat yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana;

g) melakukan pemeriksaan tempat yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana;
h) meminta keterangan kepada saksi-saksi dan
mengumpulkan bukti dari orang dan/atau
badan hukum sehubungan dengan tindak
pidana;
i)

membuat dan menandatangani berita acara
pemeriksaan;

j)

menghentikan penyidikan apabila tidak
terdapat cukup bukti tentang adanya tindak
pidana;

k) memberikan laporan secara berkala atas
hasil kerja kepada Pejabat Tertinggi di
Direktorat Jenderal yang membidangi PPNS
Penerbangan Sipil dan berstatus PPNS
Penerbangan Sipil, penyidik POLRI dan
Penuntut Umum.
B.3. Proses Hukum terhadap Pesawat Terbang
Asing Tidak Terjadwal yang Memasuki
Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia
Kerap kali nya terjadi pelanggaran wilayah
udara Indonesia oleh pesawat asing tidak
terjadwal
menunjukkan
masih
rawannya
wilayah kedaulatan Indonesia. Dari data
Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional
(Kosekhanudnas) I sepanjang 2015 telah terjadi
140 pelanggaran udara di Indonesia. Jumlah ini
meningkat dibanding lima tahun terakhir yang
rata-rata hanya belasan atau paling banyak 20an pelanggaran udara setiap tahunnya.7
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelanggaran wilayah udara
dimaksud terjadi bila pesawat terbang asing
masuk tanpa izin yang dalam hal ini meliputi
flight approval dari Kementerian Perhubungan,
diplomatic clearance dari Kementerian Luar
Negeri, dan security clearance dari Mabes TNI.
Jika satu persyaratan saja tidak terpenuhi
maka itu sudah termasuk kategori pelanggaran
wilayah. Bila ketiga persyaratan tidak tepenuhi,
maka pesawat sipil yang memasuki wilayah udara
Indonesia masuk kategori penerbangan tidak
terjadwal atau biasa disebut black flight. Berbeda
dengan pesawat sipil, maka pesawat militer
hanya cukup mengantongi dua persyaratan saja
untuk melintasi wilayah udara Indonesia yakni
diplomatic clearance dan security clearance.
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Apabila disimpulkan pada contoh keempat
peristiwa tersebut diatas, pesawat terbang
asing telah nyata-nyata melakukan pelanggaran
wilayah udara karena masuk kewilayah Indonesia
tanpa dilengkapi izin, baik yang tidak dilengkapi
izin sama sekali atau hanya dilengkapi salah
satu izin seperti yang dipersyaratkan dalam
Permenhub Nomor 66 Tahun 2015. Sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan, terhadap mereka
telah dilakukan tindakan berupa :
1) Memberi peringatan dan perintah untuk
meninggalkan wilayah NKRI oleh personel
pemandu lalu lintas.
2) Personel pemandu lalu lintas juga telah
menginformasikan adanya pesawat udara
yang melanggar wilayah udara kepada aparat
yang memiliki tugas menegakkan hukum
dan mengamankan wilayah udara yurisdiksi
nasional, dalam hal ini sesuai UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
TNI dimandatkan kepada Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Udara.
3) Pemaksaan mendarat karena tidak menaati
perintah dan peringatan yang diberikan oleh
Personel pemandu lalu lintas untuk keluar
wilayah NKRI.
Sehubungan dengan pesawat terbang asing
tersebut tidak memiliki persetujuan terbang (flight
approval) maka terhadapnya dikenakan biaya
pendaratan tambahan sebesar Rp 60.000.000
(enam puluh juta rupiah).8 Dalam kasus-kasus
tersebut pesawat terbang dikategorikan sebagai
pesawat terbang tidak terjadwal karena kegiatan
angkutan udara dilaksanakan pada rute dan
jadwal yang tidak terdaftar.
Dengan konstruksi hukum yang ada pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, dapat disimpulkan
bahwa
pelanggaran wilayah udara oleh
pesawat terbang asing hanya dimaknai sebagai
pelanggaran perizinan masuk wilayah udara
saja dan bukan termasuk pelanggaran terhadap
kedaulatan suatu negara. Para pelanggar
wilayah udara NKRI tidak dihadapkan pada
perangkat norma yang mampu menunjukkan
bahwa perbuatannya dikategorikan sebagai
kejahatan serius dan dapat dikenai sanksi
yang berat. Akibatnya tidak timbul efek jera

bagi para pihak yang telah melakukan maupun
yang belum melakukan pelanggaran wilayah
udara. Hal ini sungguh disayangkan mengingat
pelanggaran
terhadap
kawasan
terlarang
(prohibited) dan terbatas (restricted) oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 dikategorikan
sebagai kejahatan, sehingga layak untuk dikenai
sanksi pidana dan/atau denda terhadap para
pelanggarnya. Oleh karenanya perlu perubahan
paradigma penyelesaian pelanggaran wilayah
udara dengan tidak hanya memerintahkan para
pelanggar wilayah tersebut untuk keluar tapi
juga mengenakan sanksi dalam hal terdapat
unsur kesengajaan atau potensi mengancam
pertahanan dan keamanan ruang udara
Indonesia.
Perubahan paradigma perlu dilakukan
mengingat saat ini ancaman militer melalui
tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh
negara lain peluangnya cukup tinggi terjadi.
Tingginya peluang tindakan pelanggaran wilayah
merupakan konsekuensi Indonesia yang memiliki
wilayah yang sangat luas dan terbuka9 serta
posisi Indonesia pada pelintasan transportasi
dunia yang padat, baik transportasi maritim
maupun dirgantara. Kemungkinan ancaman
melalui wilayah udara dapat berupa:
•

penetrasi dan infiltrasi penerbangan gelap

•

penyimpangan
komersial

•

infiltrasi terorisme/bajak udara

•

gangguan dan penyadapan elektronika

•

penetrasi satuan udara asing untuk
suatu pemaksaan kehendak/intimidasi

•

pelanggaran terhadap kawasan udara
ADIZ, prohibited,restricted and danger
area, serta penempatan satelit matamata pada lintasan GSO (Geo Stationary
Object).

•

penggunaan
media
udara
untuk
kepentingan informasi secara ilegal

•

penetrasi radar tiga dimensi (OTH) pihak
asing

•

lintas terbang oleh satuan udara asing
tanpa ijin negara

•

penggunaan udara untuk kepentingan
eksplorasi dan litbang oleh negara asing
tanpa ijin.10

sengaja

penerbangan

8 Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (flight approval).
9 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia ( Jakarta: 2008), hlm. 27-31.
10 Koesnadi Kardi dan Hendro Subroto (penyunting), Air Power. Kekuatan Udara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 194-195.
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Sebagai
konsekuensi
adanya
potensi
pemanfaatan pelanggaran wilayah udara oleh
pesawat terbang asing untuk mengancam
keamanan udara Indonesia maka upaya
penegakan hukumnyaharus dilihat dari berbagai
aspek,tidak terbatas pada penegakan hukum
pidana sebagai sebuah kejahatan penerbangan
saja. Namun perlu juga mempertimbangkan
secara komprehensif potensi adanya aspekaspek lain dalam pelanggaran tersebut, seperti
keamanan nasional (misalkan terorisme) dan
pertahanan (misalkan pengamatan udara
dan infiltrasi). Sebagai contoh, bagaimana
jika pelanggaran udara sudah melampaui
aspek hukum pidana, seperti mengganggu
pertahanan dan keamanan nasional serta
adanya information exploitation oleh pihak asing
dengan memanfaatkan luasnya wilayah udara
Indonesia sebagai negara kepulauan dan masih
terbatasnya kemampuan Indonesia untuk
mengontrol wilayah udara tersebut.11

adanya pesawat terbang asing yang melanggar
hingga memaksa pesawat tersebut mendarat.
Hal ini sangat disayangkan mengingat personel
TNI AU memiliki pengetahuan, pemahaman dan
informasi yang menyeluruh terkait masalah
pelanggaran udara tersebut.

Cara pandang komprehensif perlu dilakukan
untuk hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan
menjaga kedaulatan ruang udara nasional dari
gangguan pihak asing untuk tujuan tertentu.
Hal-hal semacam ini seharusnya menjadi
bahan pertimbangan dalam penegakan hukum
pelanggaran wilayah udara nasional oleh
peradilan pidana

a) Rabu, 22 Oktober 2014, Force Down di
Manado
Kronologis penyergapan pesawat sipil dari
Australia. Pada pukul 07.41 WITA, radar Komando
Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas)
mendeteksi
adanya Lasa-X (karena tanpa
ijin) di jalur udara A-461 berdasarkan enroute
chart (peta udara internasional). Sesuai dengan
prosedur, Pengendali Operasi yang bekerjasama
dengan MATSC (Makassar Air Traffic Centre)
mengendalikan dan memerintahkan obyek
melalui komunikasi radio agar pesawat tersebut
membelok keluar dari wilayah udara nasional.
Akan tetapi peringatan tidak dituruti oleh pesawat
yang beregistrasi VH-RLS, dan tetap terbang dari
Darwin menuju ke Ambon. Berdasarkan perintah
Panglima Kosek Hanudnas II, dilakukan operasi
penyergapan oleh dua pesawat tempur Sukhoi
Su-30 MKI dari Lanud Hasanudin. Black flight
berhasil dipaksa mendarat (Force Down) pada
pukul 11.29 WITA   di Pangkalan Udara TNI
AU Sam Ratulangi, Manado. Pesawat dengan
registrasi VH-RLS dengan pilot Jacklin Greame
Paul dan Mc Clean Richard Wayne, yang
berkebangsaan Australia itu mengudara dari
Darwin dalam perjalanan menuju ke Cebu City,
Filipina. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh
aparat Lanud Sam Ratulangi, penerbangan tidak
dilengkapi dengan flight aproval dan security
clearance. Setelah dilakukan pengurusan suratsurat ijin lengkap, pesawat sesuai aturan Dirjen

Dari sisi aparat penegak hukum, undangundang saat ini hanya memberi ruang penyidikan
untuk dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkup
penerbangan yang pelaksanaannya di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
Kontruksi kewenangan menegakkan hukum
seperti ini dipandang berpotensi menyebabkan
penyelesaian kasus pelanggaran wilayah udara
hanya akan bergerak pada tataran penegakan
hukum kriminal biasa. Disisi lain ada institusi
yang sesuai ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
bertugas melaksanakan tugas matra udara di
bidang pertahanan, menegakkan hukum serta
menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi
nasional yaitu TNI AU, namun justru tidak
dilibatkan dalam penyidikan karena tidak diberi
kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jika melihat
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
sebenarnya dari sisi prosedural, TNI AU terlebih
dahulu bertindak dibanding PPNS dan lebih
mengetahui detail peristiwa sejak dideteksi

Bila dilihat kembali tentang ruang lingkup
tugas TNI AU dalam penegakan hukum dan
mengamankan wilayah udara yurisdiksi nasional
terhadap pelanggaran penerbangan, sejatinya
TNI AU harus hadir dalam semua prosesnya
yang meliputi pengejaran, penyelidikan dan
penyidikan,
karena
pelanggaran
wilayah
udara berbeda dengan kriminal biasa, dimana
dapat berdampak pada aspek pertahanan dan
kedaulatan negara, bukan gangguan orang
perorang.
B.4. Contoh Kasus Pelaksanaan Force Down
(Pemaksaan Mendarat) Pesawat Terbang
Asing Tidak Terjadwal

11 Chappy Hakim, Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia (Jakarta: Red & White Publishing, 2012), hlm. 155-156
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Perhubungan Udara di denda Rp 60 juta dan
dijinkan melanjutkan perjalanan.12
b) Selasa, 28 Oktober 2014, Force Down di
Pontianak
Pada hari Selasa (28/10/2014), Pusat Operasi
Pertahanan Udara Nasional (Popunas) menerima
informasi dari Pusat Operasi Sektor (Posek) I
Halim tentang adanya pesawat yang dikendalikan
oleh ATC Singapura terbang melintas di wilayah
Indonesia tanpa security clearance. Panglima
Kosekhanudnas I segera memerintahkan dua
pesawat Sukhoi 27/30 Flanker TNI AU (Klewang
Flight) untuk menyergap (intercept) pesawat asing
yang diketahui sebagai Lasa-X (karena tanpa ijin).
Namun hingga jarak 200 Nm dari Batam posisi
pesawat terbang asing tersebut telah memasuki
wilayah udara Malaysia, perintah penyergapan
dibatalkan dan Klewang Flight kembali ke
Bandara Hang Nadim Batam. Pada pukul
11.28 WIB, radar Kosekhanudnas I memonitor
pesawat yang sama terpantau kembali pada
posisi di utara Pontianak dengan rute kembali
menuju selatan Singapura. Pada pukul 11.43
WIB Panglima Komando Sektor Pertahanan
Udara Nasional (Pangkosekhanudnas) I kembali
memerintahkan unsur Sukhoi Klewang flight
di Batam untuk melaksanakan “Scramble
Take Off” untuk operasi penyergapan. Pada
pukul 12.23 WIB pesawat asing tersebut dapat
ditemukan serta diidentifikasi secara visual
pada posisi sekitar 213 Nm dan radial 091°
dari Batam, pesawat sipil dengan dua propeller
tipe Beechraft -9L, registrasi VH-PFK di wilayah
NKRI, di sebelah selatan Kepulauan Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau. Sumber Dispenau
menjelaskan, bahwa saat akan di Force Down ke
Lanud Supadio Pontianak, penerbang bersikeras
menolak dengan alasan berada dalam frekuensi
radio Singapore Control, dan mereka bersikeras
bahwa mereka tidak melanggar wilayah udara
nasional Indonesia, dan
mereka terbang
melewati jalur penerbangan internasional
dibawah ijin dan kendali ATC Singapura.
Malalui frekuensi darurat penerbang Sukhoi
menjelaskan bahwa meskipun berada di Wilayah
Informasi Penerbangan Singapura (Singapore
FIR) dan sudah mengisi Flight Plan namun
mereka dan ATC Singapura harus mematuhi
hukum dan aturan penerbangan Indonesia
yang harus melengkapi persyaratan ijin lintas
berupa flight aproval dan security clearance bagi

pesawat non regular. Pada akhirnya pesawat
Singapura tersebut mau bekerja sama untuk
dan mendarat di Lanud Supadio Pontianak
dengan tetap dikawal dua Sukhoi. Pesawat itu
berisi tiga orang kru dalam rangka pelatihan
(training) yang diidentifikasi bernama kapten Tan
Chin Kian (instruktur, Singapura), Xiang Bohong
(trainee, Chinese), dan Zheng Chen (trainee,
Chinese). Setelah dilakukan pengurusan surat
ijin, pesawat dilepas dengan denda Rp 60 juta.13
c) Senin, 3 November 2014, Force Down di
Kupang
Pesawat tempur Sukhoi 27/30 TNI AU
kembali memaksa mendarat sebuah private jet
Saudi Arabian Airlines pada hari Senin tanggal
3 November 2014. Pesawat jet pribadi jenis
Gulfstream IV dengan no HZ-103 ini berangkat
dari Singapura menuju Darwin Australia
sebelum menuju tujuan akhir Brisbane. Jajaran
radar Kosek Hanudnas I Halim Perdanakusuma,
Jakarta, telah memonitor gerak-gerik Gulfstream
IV dengan registrasi HZ-103 itu sejak melintasi
wilayah udara Kepulauan Riau dan memasuki
Kalimantan yang masuk kategori sebagai
Lasa-X (tanpa ijin). Berdasarkan enroute chart
adalah M-774 menuju Australia. Saat dilakukan
komunikasi
oleh
ATC
Makassar
untuk
pengecekan flight clearance, penerbang mencoba
melakukan desepsi dan memberikan ijin palsu.
Pengendali operasi pertahanan udara di Popunas
Jakarta dan Posek II Makasar menilai pesawat
tersebut berniat kabur secepatnya keluar dari
wilayah NKRI menuju Australia. Komandan
Skadron Udara 11 (Sukhoi) mendapat informasi
dari Asops Kosek II bahwa ada laporan sasaran
“black flight” dari Singapura menuju Darwin,
yang
posisinya
mendekati
Banjarmasin.
Pangkosek Hanudnas II Marsma TNI Tatang
Herlyansah di Posek Hanudnas II di Makassar,
memerintahkan operasi penyergapan. Dua
Sukhoi-30 melaksanakan scramble dan take
off (12.12 WIB). Thunder Flight melaksanakan
pengejaran sampai melewati Eltari, Kupang dan
berhasil meng-intercept, mendekati pesawat
tersebut dan dapat melaksanakan komunikasi
dengan radio di sekitar jarak 85 Nm atau 150 km
dari Kupang serta sudah mendekati perbatasan
wilayah udara Timor Leste. Pada pukul 13.25
WIB pesawat Gulfstream IV   Saudi Arabia
tersebut mendarat di Lanud Eltari menyusul
pada pukul 13.32 WIB kedua pesawat Su-

12 http://tni-au.mil.id/pustaka/sukhoi-tni-au-semakin-menggiriskan-force-down-tiga-black-flight
13 Ibid

85

Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 77 - 90

30 MK2 juga landing di Lanud Eltari setelah
melakukan air cover. Dalam pemeriksaan unsur
Lanud yang terdiri dari Intelijen Pengamanan
dan petugas Dishubud, didapat penjelasan,
Captain Pilot Gulfstream IV, registrasi HZ-103,
adalah   Waleed Abdulaziz M , setelah diperiksa
tidak memiliki ijin lintas wilayah NKRI. Pesawat
tersebut diketahui terbang dari Singapura tujuan
Australia mengangkut tim pendahulu yang akan
mempersiapkan kunjungan pangeran Kerajaan
Arab Saudi ke Australia. On board pada pesawat
13 orang (7 penumpang, 2 pilot, 2 kopilot, dan
2 pramugari). Sebanyak 13 orang termasuk
kru menjalani pemeriksaan. Mereka adalah
captain pilot, Waleed Abdul Aziz dan Abdullah
Aziz Ibrahim; dua co pilot, Muhammed Suliman
dan Muhammed Saud; dua pramugari, Kaitouni
Oulaya dan Safa; serta para penumpang, yakni
Muhammed Dhafir, Sami Amadh, Muhammed
Abdulah, Hussin Ali, Khalid Mushabbad, Atiah
Ayed, dan Domino Domingo. Setelah diperiksa,
pesawat tidak membawa barang berbahaya.
Kepala Penerangan Lanud El Tari, Kapten
Sigit menjelaskan bahwa pesawat dilepas
setelah Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta
melengkapi dokumen surat izin terbang (flight
clearance) di wilayah Indonesia, dan membayar
denda Rp 60 juta yang akan disetor ke kas
negara. Senin malam hari yang sama, pesawat
tersebut diizinkan melanjutkan penerbangan ke
Australia sekitar pukul 22.42 WITA.14
d) Senin, 9 November 2015, Force Down di
Kalimantan Utara
Sebuah pesawat asing dipaksa mendarat di
Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara.
Pesawat ini dianggap melanggar batas udara dan
tak memiliki izin untuk masuk ke wilayah udara
Indonesia. Informasi yang berhasil dihimpun
menyebutkan, pesawat dengan Callsign TS-3009
dan TS-3011 terbang dari Honolulu, Hawai,
kemudian ke Tarawa, Kiribata, lalu ke Yap,
Island Micronesia, menuju Singapura.
Awalnya, pesawat ini terdeteksi memasuki
wilayah Indonesia pada pukul 11.45 Wita.
Pesawat Sukhoi TNI AU dari skuadron Makassar,
langsung melakukan penyergapan dan memaksa
pesawat tersebut mendarat. Setelah Satrad 225
Tarakan mendeteksi adanya pesawat udara asing
jenis Cirrus SR 20/N96706 yang telah memasuki
wilayah Indonesia tanpa dilengkapi flight
clearence, sesuai informasi yang telah tertangkap

oleh flight clearence information system yang
dimiliki oleh Kosek Hanudnas 2 Makassar,
kemudian dinyatakan Lasa X. Berdasarkan
hasil identifikasi visual, Pangkosek Hanudnas
2 memutuskan, pesawat asing tersebut telah
melakukan pelanggaran dan memerintahkan
kepada penerbang tempur sergap SU-30 MK2
untuk melakukan Force Down (paksa mendarat)
di Lanud Tarakan.
Pukul 14.25 Wita, pesawat asing tersebut
berhasil dipaksa mendarat di Bandara Juwata
Tarakan, selanjutnya dilaksanakan tindakan
Force Down oleh unsur Pangkalan TNI AU
Tarakan. Setelah dipaksa mendarat, pilot
kemudian diinterogasi di ruang khusus di
Bandara Juwata. Informasi awal menyebutkan
pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat. Pilot
bernama James Petrick Murphy anggota US
Navy Reserve.15
Setelah memperhatikan dan mempelajari
sejumlah insiden-insiden pelanggaran izin
masuk pesawat asing ke wilayah udara Indonesia
dapat diindentifikasikan bahwa masalahnya
bermuara kepada tiga hal. Pertama, pesawat
negara-negara tetangga sering kali melanggar
wilayah udara Indonesia mendalilkan atau
mendasarkan bahwa yang melanggar bukan pilot
yang mengemudikannya, tetapi oleh operator
pesawat dari maskapai yang bersangkutan dalam
kedudukan sebagai pemilik pesawat tersebut.
Hal ini, karena pilot hanyalah yang menjalankan
perintah
untuk
mengemudikan
pesawat.
Konsekuensi dari masalah ini berakibat kepada
sulitnya menjatuhkan sanksi kepada personal,
karena pihak operatornya adalah badan hukum
asing yang berada di luar yurisdiksi dan wilayah
teritorial Indonesia.
Kedua, sanksi denda yang terlalu kecil
yaitu Rp 60 juta terhadap pelanggaran atas
wilayah udara di Indonesia oleh pesawat
asing, meskipun ancaman hukuman Pasal 414
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan sesungguhnya cukup tinggi. Pasal
tersebut berbunyi bahwa setiap orang yang
mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah
Negara RI tanpa izin Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) UU ini dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar
rupiah. Artinya yang terjadi di lapangan adalah
sanksi denda yang tidak maksimal di dalam

14 Ibid
15 http://news.okezone.com/read/2015/11/09/340/1246412/masuk-indonesia-pesawat-asing-dipaksa-mendarat-di-tarakan
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menjatuhkan hukumannya. Sementara itu,
biaya operasional pesawat Sukhoi yang harus
dikeluarkan TNI AU dalam rangka melakukan
pengejaran
pesawat
asing
menghabiskan
anggaran yang sangat besar. Artinya, terjadi
ketidakseimbangan antara biaya operasional
pesawat TNI AU dengan sanksi yang dijatuhkan
Kementerian Perhubungan.
Ketiga, kewenangan penyidikan untuk
penanganan perkara pelanggaran izin pesawat
terbang asing yang melintasi wilayah Indonesia
adalah PPNS dari Kementerian Perhubungan
sesuai dengan Pasal 399 dan 400 dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan. Ketentuan ini mempersulit di
dalam penanganannya, karena TNI AU yang
melakukan pengejaran, sementara hukumannya
diberikan oleh Kementerian Perhubungan.
Hal ini berarti ada dualisme penanganannya,
sehingga terbuka perbedaan menghadapi dan
menyelesaikan permasalahan ini.
Menghadapi
masalah-masalah
tersebut
sudah seharusnya dilakukan perubahan dalam
hal penanganannya. Dualisme penanganan
pelanggaran
haruslah
diakhiri
dengan
memberikan kepercayaan penuh kepada TNI
AU dari mulai perizinan, penangan kasus dan
hingga kepada penjatuhan sanksi terhadap pihak
pesawat asing yang masuk tanpa izin. Hal ini
didasari kepada pemikiran bahwa memang TNI
AU yang selama ini aktif menangani pelanggaran
wilayah udara. Artinya, TNI AU tahu banyak
bagaimana menghadapi dan menyelesaikannya.
Untuk
itu,
Kementerian
Perhubungan
sebaiknya berbesar hati untuk menyerahkan
kewenangannya kepada TNI AU. Hal ini
dilatarbelakangi luasnya wilayah udara Indonesia
dan terbatasnya alat-alat radar mendeteksi
pelanggaran, sehingga sangat rentan wilayah
udara dimasuki oleh pesawat asing. Sudah
seharusnya dan waktunya TNI AU diberikan
wewenang khusus untuk dapat melakukan
penyidikan dan juga penghukumannya terhadap
tindak pidana yang sifatnya kejahatan (termasuk
juga pesawat melintasi wilayah udara tanpa izin)
terhadap pertahanan dan keamanan nasional
demi dan untuk menjaga kewibawaan dan
kedaulatan Indonesia di wilayah udara.
B.5. Pentingnya Undang-Undang Kedaulatan
Negara di Ruang Udara
Dalam menindak adanya dugaan pelanggaran
di ruang udara Indonesia, TNI AU kerap
melakukan upaya force down (penurunan paksa)

terhadap pesawat asing ataupun domestik
yang tidak terjadwal. Sayangnya, tindak
lanjut dari penegakan hukum terhadap pihakpihak pelanggar wilayah udara tersebut tak
menimbulkan efek jera.
Langkah penegakan dan mengamankan
wilayah yuridiksi nasional memang sudah
diemban oleh TNI AU melalui Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tidak hanya
itu, pelaksanaan tugas itu juga didasari pada
Konvensi Chicago 1944 dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut
menyatakan
bahwa
Indonesia
memiliki
prinsip kedaulatan yang utuh dan eksklusif
atas ruang udara di atas wilayah Indonesia.
Artinya, Indonesia memiliki hak penuh untuk
menggunakan ruang udaranya bagi nasional
guna menjamin terciptanya kondisi wilayah
udara yang aman serta bebas dari berbagai
ancaman melalui media udara, termasuk
ancaman navigasi serta pelanggaran hukum di
wilayah udara nasional.
TNI AU selalu melakukan berbagai upaya
dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia,
salah satunya dengan melakukan Force Down.
Namun, sayangnya, sanksi yang diberikan kepada
para pelanggar tersebut, tidak memberikan efek
jera. Contohnya, dalam sebuah kasus Force
Down, pelaku hanya diberikan sanksi membayar
denda sebesar 60 juta rupiah. Jumlah ini,
terlalu kecil dan tentu tidak sepadan dengan
biaya operasional untuk menggerakkan pesawat
buru sergap TNI AU sekelas Sukhoi yang biaya
operasional nya mencapai Rp 400 juta perjam
nya.
Kondisi seperti ini terjadi lantaran adanya
celah dalam regulasi dan aturan pelaksanaan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan memang menyinggung mengenai
penegakan hukum terhadap pelanggar wilayah
kedaulatan udara, tetapi tidak menyebutkan
mengenai tindakan pidananya karena yang
diatur hanya pelanggaran terhadap prohibited
dan restricted area. Artinya, pelanggaran hanya
dimaknai sebagai pelanggaran perizinan masuk
wilayah udara saja, bukan pelanggaran terhadap
kedaulatan negara.
Selain itu, ketentuan ini juga berdampak
pada proses hukum selanjutnya karena TNI
AU sebagai pelaku, penindak, dan memiliki
pengetahuan dan pemahaman lebih terkait
masalah pelanggaran udara yang tidak dilibatkan
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dalam penyidikan. Selama ini, penyidikan
dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkup
penerbangan yang pelaksanaannya di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
Sehingga, hal ini dianggap sebagai persoalan
kriminal biasa sebagaimana kewenangan polisi
dalam penegakan pidana kriminal di wilayah
Indonesia.
Karena itu, diperlukan adanya upaya
negara untuk memikirkan kembali pentingnya
dan perlunya amendemen terhadap semua
regulasi yang terkait penegakan hukum dalam
pelanggaran wilayah udara nasional, yang dapat
mendorong TNI AU menjadi bagian dari penyidik
pelanggaran udara.
Sejatinya TNI AU harus hadir dalam semua
prosesnya yang meliputi pengejaran, penyelidikan,
dan penyidikan, karena pelanggaran wilayah
udara berbeda dengan kriminal biasa, di mana
dapat berdampak pada aspek pertahanan dan
kedaulatan negara, bukan gangguan orang
per orang. Oleh karena itu diperlukan adanya
pengaturan tentang pengamanan wilayah udara
pada tataran undang-undang dan penentuan
kewenangan penyidikan bagi TNI AU terhadap
pelanggaran tindak pidana penerbangan yang
beraspek pertahanan negara.
Penguatan peran TNI AU sebagai penyidik
terhadap pelanggaran kedaulatan negara di
ruang udara dengan cara melakukan revisi
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang
Penerbangan, perlu ditambahkan ketentuan
tentang kewenangan (terbatas) TNI AU dalam
melakukan
penyidikan
terhadap
pelaku
pelanggaran wilayah kedaulatan dan/atau
yurisdiksi di wilayah ruang udara Indonesia.
Sesungguhnya juga ada hal mendasar yang
ternyata belum dipunyai Indonesia, khususnya
di bidang keudaraan dan penerbangan. Hingga
saat ini Indonesia belum memiliki undangundang yang mengatur tentang kedaulatan
negara, khususnya di ruang udara. Yang sudah
ada sekarang adalah Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang berbeda
dengan UU Kedaulatan Negara. Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
bukan juga UU Kedaulatan Negara, jadi sangat
kecil kemungkinan menjaga kedaulatan negara
di udara.
Sesungguhnya Indonesia memiliki keuntungan yang besar karena berada di tepat di garis
khatulistiwa. Indonesia juga berada di posisi
silang, yang artinya segala moda transportasi
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akan ada dan aktif di sana, tak hanya darat,
namun juga laut dan udara. Indonesia adalah
negara kepulauan terbesar di dunia. Tak hanya
memiliki kedaulatan darat dan lautan, tapi juga
memiliki wilayah kedaulatan udara. Wilayah
udara Indonesia sendiri adalah 81 persen dari
total wilayah udara ASEAN, namun akibat tak
adanya UU yang mengatur tentang kedaulatan
ruang udara, pihak lain dapat masuk ke dalam
wilayah teritorial kita tanpa harus takut dengan
hukum dan aturan di negara tersebut. Saat ini
yang yang ada baru undang-undang wilayah
negara dan baru soal penguasaan, namun belum
diatur tentang ‘pagarnya’, jadi pesawat terbang
asing bisa dengan mudah masuk wilayah
udara Indonesia. Kita mengibaratkan wilayah
udara seperti ladang berpindah. Pagarnya saja
belum ada, apalagi sertifikatnya. Sehingga kita
harus bikin sertifikatnya dengan cara membuat
Undang-Undang Kedaulatan Negara di Ruang
Udara. Kemudian setiap perbatasan dengan
negara luar dipagari oleh ADIZ (Air Defense
Identification Zone), karena kalau ada ADIZ-nya
semua pesawat yang terbang 5 menit sebelum
masuk ADIZ harus mengidentifikasi identitasnya,
kalau tidak akan ditembak jatuh.
Apabila Indonesia memiliki kedaulatan
negara di udara, maka negara bisa membentuk
majelis mahkamah militer peradilan tentang
kejahatan kedaulatan di ruang udara. Dengan
keputusan pidananya hukuman mati, penjara,
kurungan atau denda. Kalau kita punya
undang-undang kedaulatan negara di udara,
kita bisa bikin peradilan kejahatan di udara yang
penyidiknya TNI AU. Undang-undang ini harus
di-declare di dunia internasional biar mereka
tahu ada kedaulatan negara di ruang negara.
TNI AU sebagai pihak yang dianggap tepat untuk
menjadi insiator terbentuknya UU kedaulatan
negara ini. Apabila memiliki UU kedaulatan di
ruang udara, Indonesia dapat memasang batas
prohibited, restricted dan danger area.
C. Penutup
Sanksi yang diberikan selama ini kepada
pelanggar wilayah udara yurisdiksi Indonesia
tak memberikan efek jera. Oleh karena itu,
pemerintah diharapkan segera melakukan
perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan. Dalam perubahan
ini TNI AU diharapkan bisa diberi kewenangan
dalam hal penindakan. Sementara itu, TNI AU
ingin punya kewenangan menyidik karena saat
ini TNI AU hanya berwenang menyergap alias
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mengintersepsi pesawat terbang asing yang
masuk tanpa izin.
TNI AU seharusnya bisa dijadikan sebagai
penyidik. Karena yang mengerti apa yang
dikeluarkan negara dalam menggerakkan
pesawat tempur adalah TNI AU. Jadi, nanti
akan teramukulasi secara hukum yang benar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI, pihak TNI AU berwenang
menyidik terkait pertahanan udara. Yang kurang
dipahami publik adalah, kewenangan menyergap
pesawat terbang asing pelanggar kedaulatan
wilayah udara nasional ada di tangan Komando
Pertahanan Udara Nasional Markas Besar
TNI, namun kewenangan penyidikan terhadap
awak pesawat terbang pelanggar kedaulatan
wilayah udara nasional itu ada di Kementerian
Perhubungan melalui PPNS bidang Penerbangan.
Agar
tidak
terjadi
tumpang
tindih
kewenangan antara PPNS bidang Penerbangan
dengan Penyidik TNI AU, kedepannya PPNS
hanya menyidik masalah pelanggaran hukum
yang terjadi di kawasan bandara seperti tindak
kriminal umum, narkotika, penyelundupan
dll, sedangkan yang menyangkut pelanggaran
kedaulatan wilayah yurisdiksi Indonesia oleh
pesawat terbang asing tidak terjadwal hendaknya
diberikan kepada Penyidik dari TNI AU.
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Abstrak
Sistem pengujian peraturan daerah selama ini menerapkan pengujian ganda dimana yang satu dan lainnya
saling kontradiktif. Secara normatif Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan pengujian peraturan daerah melalui eksekutif review, sementara Pasal 24 A ayat (1)
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan
untuk menguji peraturan perundang – undangan dibawah Undang – Undang diantaranya peraturan daerah
,berdasarkan hal ini perlu ada ketegasan lembaga mana yang mempunyai kewenangan pengujian peraturan
daerah,disamping itu mekenisme pengujian peraturan daerah perlu ditinjau kembali baik itu mekanisme
pengujian peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif review) dan pengujian yang
dilakukan oleh lembaga yudisial (Mahkamah Agung) untuk menjamin konsistensi, kepastian dan kompetensi
pengujian peraturan daerah.
Kata kunci: pengujian peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kewenangan.
Abstract
Currently the judical review of regional regulations implements the double review that is contradictory to one another.
Normatively, Law Number 23 of 2014 on regional regulations has autohorized the review of regional regulations
though executive review.Whereas, Article 24 A section (1) of Indonesia Constitution jo Law Number 5 of 2004, jo
Law Number 48 of 2008 jo Law Number 12 of 2011 has authorized the assesesment of law products under the
Law in Which inculudes local regulations,Thus there is a need of clarity on which institution has authority to review
regional regulations.In addition,the mechanism to assess the local regulations also needs to be reviewed. Both the
mechanism to review the regional regulations (executive review) and the local regulations conducted by the judicial
institution (the Supreme Court) to ensure the consistency,certainty, and competencies of local regulations
Keywords: judicial review of laws and regulations, regional regulations, authority.

A. Pendahuluan
Pasal 18 Ayat (2) Undang–Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) mengamanatkan bahwa “Pemerintah
daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”. Ketentuan Pasal ini melahirkan
potret baru wajah pemerintah daerah melalui
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang kemudian diubah
dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Penguatan
sistem
otonomi
daerah
(desentralisasi) melalui UU Pemda telah
memberikan ruang yang sangat luas bagi

Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan
pemerintahannya sendiri. Secara spesifik urusan
pemerintah di sini diklarifikasikan menjadi
urusan pemerintahan yang bersifat absolut,
urusan pemerintahan yang bersifat konkuren,
dan urusan pemerintahan umum. Terkait dengan
urusan pemerintahan yang bersifat konkuren
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
mempunyai kewenangan yang terdiri dari urusan
pemerintahan wajib dan urusan pilihan, dan
untuk menjalankan urusan tersebut Pemerintah
Daerah memerlukan instrumen peraturan
perundang–undangan berupa Peraturan Daerah
(Perda) baik Perda Provinsi maupun Perda
Kabupaten/Kota. Mengenai muatan yang diatur
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Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/
Kota, Pasal 14 Undang–Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan
menyebutkan
bahwa
“materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus dan/atau penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang–undangan yang lebih
tinggi”. Dalam hal ini, perda adalah peraturan
yang paling banyak menanggung beban jika
dilihat dari segi muatannya. Sebagai peraturan
terendah dalam hierarki peraturan perundangundangan, perda secara teoritik memiliki tingkat
fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh
menyimpang dari sekat-sekat peraturan nasional
yang ratusan jumlahnya.
Dalam pendekatan Stufenbau des Recht yang
diajarkan Hans Kelsen1, hukum positif (peraturan)
dikonstruksikan berjenjang dan berlapis-lapis.
peraturan yang rendah bersumber dari dan
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi. Teori tersebutlah kemudian dalam
ilmu hukum turun menjadi asas “lex superior
derogat legis inferiori”. Dalam sistem pengujian
peraturan perundang-undangan, perda memiliki
posisi yang unik karena meski kedudukan
perda berada di bawah undang–undang, tetapi
tidak terdapat kesamaan antara para pakar
mengenai siapa sebenarnya yang berwewenang
mengujinya. Perdebatan mengenai berlakunya
executive review dan judicial review menjadi
pertanyaan tersendiri di era otonomi daerah
saat ini, mengingat perda adalah produk hukum
daerah yang dihasilkan oleh Kepala Daerah dan
DPRD yang bersifat otonom.
Di dalam kepustakaan ataupun dalam
praktik, dikenal ada 2 (dua) macam hak menguji
(toetsingsrecht), yakni: (1) hak menguji formil
(formale toetsingsrecht) dan (2) hak uji materiil.
Yang dimaksud dengan menguji formil adalah
wewenang untuk menilai apakah suatu produk
peraturan perundang–undangan terjelma melalui cara–cara/prosedur sebagaimana telah
ditentukan atau diatur dalam ketentuan
peraturan
perundang–undangan.2
Sebagai
contoh, undang–undang adalah produk hukum

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) (Pasal 20 Amandemen UUD 1945). Presiden
berhak mengajukan rancangan undang–undang
kepada DPR dan setiap rancangan undang–
undang dibahas oleh DPR dengan Presiden
untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal
5 Jo Pasal 20 ayat (2) Amandemen UUD 1945).
Dalam hal ini, produk hukum yang disebut
dengan undang–undang tersebut harus dibentuk
pula dengan/atau berdasarkan tata cara dan
prosedur tersebut.
Demikian pula dengan perda, perda dibentuk
dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah.
Perda tidak dapat dikatakan sebagai suatu
produk hukum jika hanya ditetapkan oleh Kepala
Daerah saja tanpa ada persetujuan DPRD.
Ringkasnya bahwa hak uji formil berkaitan
dengan bentuk dan jenis peraturan perundang–
undangan yang dibentuk serta tata cara atau
prosedur pembentukannya.
Sedangkan yang dimaksud dengan hak
uji materiil adalah suatu wewenang untuk
menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu
peraturan perundang–undangan isinya sesuai
atau bertentangan dengan peraturan perundang–
undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta
apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende
macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan
tertentu. Jadi hak uji meteriil berkenaan dengan
isi dari suatu perundang–undangan dalam
hubunganya dengan peraturan perundangan–
undangan yang lebih tinggi.3
Tulisan ini mencoba untuk mengetahui
mengenai sistem pengujian perda yang selama
ini menerapkan pengujian ganda, dimana antara
sistem yang satu dan sistem yang lainnya
saling kontradiktif. Secara normatif, UU Pemda
memberikan kewenangan pengujian perda
melalui eksekutif review. Sementara Pasal 24 A
ayat (1) UUD 1945 jo Undang–Undang Nomor
5 Tahun 2004 jo Undang–Undang Nomor 48
Tahun 2009 jo Undang–Undang Nomor 12
Tahun 2011 memberikan kewenangan untuk
menguji
peraturan
perundang–undangan
dibawah undang–undang diantaranya perda.
Berdasarkan hal tersebut, perlu ada ketegasan
lembaga mana yang mempunyai kewenangan
pengujian perda.

1 Jimly Asshidiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 74-75.
2 Sri Soemantri M., Hak Menguji Materiil di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6-11. Lihat pula, Bagir Manan, Pengujian
Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Perbuatan Administrasi Negara di Indonesia, Diktat Mata Kuliah Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994, hlm. 1. Lihat pula, R. Subekti, Kekuasaan Mahkamah Agung RI, (Bandung: Alumni, 1992). Lihat
pula, Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian……, Op.Cit., hlm. 7. Lihat pula Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki
Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm. 5.
3 Jimly Asshidiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005),
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B. Pembahasan
B.1. Pengujian Perda oleh Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga
yang melakukan kekuasaan kehakiman diberi
kewenangan oleh UUD 1945 untuk dapat
melakukan pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang. Kewenangan demikian ini
kemudian dikenal dengan istilah judicial review
atau pengujian peraturan perundang-undangan
oleh lembaga kehakiman. Kemudian Pasal 9
ayat (2) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan maka MA memiliki kewenangan
menguji; 1) peraturan pemerintah; 2) peraturan
presiden; dan 3) peraturan daerah.
Dasar kewenangan MA dapat melakukan
pengujian terhadap peraturan pemerintah,
peraturan presiden, dan peraturan daerah
dimuat dalam beberapa peraturan perundangundangan. Dasar konstitusional ada dalam Pasal
24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang”. Kemudian Pasal 11 ayat
(2) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa
“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan
menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undangundang”. Dan terakhir yaitu Pasal 31 ayat (2)
UU Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah
dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai
berikut :
(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang
menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undangundang.
(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang atas alasan bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku.
(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan
perundang-undangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik
berhubungan dengan pemeriksaan pada
tingkat
kasasi
maupun
berdasarkan
permohonan langsung pada Mahkamah
Agung.

(4) Peraturan
perundang-undangan
yang
dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan
diucapkan.
Sedangkan dalam menjalankan kewenangan
pengujian
peraturan
perundang-undangan,
Mahkamah Agung menggunakan Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011
tentang hak uji materiil.
B.2. Pengujian Perda oleh Pemerintah
Wewenang pengujian perda oleh Pemerintah
yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda). Pasal 251 UU Pemda secara khusus
mengatur mengenai Pembatalan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam
Pasal tersebut ditentukan bahwa Perda Provinsi
dan Peraturan Gubernur yang bertentangan
dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang–
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan, maka dapat dibatalkan oleh
Menteri. Sedangkan Perda Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang–
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan dapat dibatalkan oleh
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Lebih lanjut dalam Pasal 251 UU Pemda
mengatur bawah dalam hal Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan
Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/
Walikota
yang
bertentatangan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang–undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan, maka Menteri dapat membatalkan
Perda Kabupaten/Kota dan atau Peraturan
Bupati/Walikota dimaksud. Pembatalan Perda
Provinsi dan Peraturan Gubernur tersebut
ditetapkan dengan keputusan menteri, untuk
kemudian paling lama 7 (tujuh) hari setelah
keputusan pembatalan Perda tersebut, kepala
daerah harus menghentikan pelaksanaan
Perda dan Selanjutnya DPRD bersama Kepala
Daerah mencabut Perda dimaksud. Dalam hal
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi
tidak dapat menerima keputusan pembatalan
Perda Provinsi dan Gubernur dengan alasan
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yang dapat dibenarkan oleh ketentuan Peraturan
Perundang–undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling
lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan
pembatalan Perda atau Peraturan Gubernur
diterima.

undang–undang ini dipertegas kembali dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang–Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Pasal 31 ayat (1) Undang–Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang–Undang
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sedangkan
untuk
pembatalan
Perda
Kabupaten/Kota
dan
Peraturan
Bupati
ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai
wakil pemerintah Pusat, dan kemudian paling
lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan
tersebut, kepala Daerah harus menghentikan
pelaksanaan Perkada dan selanjutnya Kepala
Daerah mencabut Perkada dimaksud. Dalam
hal
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
tidak
dapat
menerima
keputusan pembatalan tersebut dengan alasan
yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan
perundang–undangan, Bupati/Walikota dapat
mengajukan keberatan kepada Menteri paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan
pembatalan Perda atau Peraturan Bupati/
Walikota diterima.

Garis demarkasi kewenangan yang sudah
dibagi atau dirapihkan oleh Konstitusi (UUD NRI
Tahun 1945) pasca amandemen diatas ditegaskan
kembali dalam Pasal 9 Undang–Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan:

B.3. Pengujian Pasca Amandemen UUD NRI
Tahun 1945
Pasca amademen terhadap UUD NRI Tahun
1945, telah diadakan pembedaan tegas mengenai
lembaga mana yang mempunyai kompetensi
yuridis untuk memeriksa, mengadili, dan
memutuskan konflik norma melalui pengujian
terhadap
peraturan
perundang–undangan.
Konstitutisi kita telah membagi wilayah
kewenangan yuridis tiap lembaga yudikatif
untuk menyelesaikan disvaritas hukum yang
terjadi diantara peraturan perundang–undangan
yang telah diberlakukan. 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
Undang–Undang
Dasar,
memutus
pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Sedangkan Mahkamah Agung sesuai dengan
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang–undangan dibawah undang–undang
terhadap undang–undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. Kewenangan menguji (judicial review)
oleh Mahkamah Agung terhadap produk
peraturan
perundang–undangan
dibawah
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(1) Dalam hal suatu Undang–Undang diduga
bertentangan dengan Undang–Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi.
(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang–
undangan di bawah Undang–Undang diduga
bertentangan
dengan
Undang–Undang,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
Dengan memperhatikan ketentuan normatif
terkait dengan kewenangan pengujian tersebut,
terdapat dua variabel penting terkait kewenangan
pengujian terhadap peraturan perundang–
undangan. Kedua variabel yang dimaksud adalah
pengaturan konsep pengujian undang–undang
terhadap konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) yang
sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak yang
diberikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam
sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di
sisi lain sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan, nomenklatur keputusan
hanya dinisbatkan dengan penetapan yang
bersifat administratif (beschiking), sehingga
semua bentuk keputusan yang bersifat mengatur
haruslah disebut dengan istilah peraturan
(regelling). Dengan tipikal pembedaaan ini, maka
mudah dipahami bahwa upaya hukum tersebut
dilakukan melalui mekanisme pengujian yang
berbeda satu sama lain. Dalam konteks kekinian,
sehubungan dengan konstelasi ketatanegaraan
komtemporer, judicial review menjadi bagian
tak terpisahkan dari salah satu kompotensi
yuridis Mahkamah Agung maupun Mahkamah
Konstitusi.
B.4. Problematika Standar Normatif Pengujian
Perda
Standar normatif yang dipakai dalam
pengujian (executive review) atas perda hanya
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merupakan aspek materil dari subtansi
perda tersebut. Aspek formil atau tata cara
pembentukan sebuah perda sama sekali tidak
dijadikan pertimbangan. Dengan demikian
standar pengujian perda oleh Pemerintah
berbeda dengan standar pengujian perda yang
digunakan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal
ini perbedaan mendasar dikarenakan pengujian
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah
pengujian hukum, sedangkan pengujian yang
dilakukan oleh Pemerintah bukanlah pengujian
hukum. Dimasukannya unsur materil berupa
“aspek kepentingan umum” sebagai standar
normatif dalam pengujian perda oleh Pemerintah
justru menimbulkan persoalan hukum tersendiri.
Tolak ukur “kepentingan umum” hingga saat ini
masih sangat kabur karena tidak didefinisikan
secara jelas dalam ketentuan UU Pemda. Pada
kenyataanya tidak jarang tafsir kepentingan
umum ini lebih berorientasi atau mewakili
kepentingan penguasa ketimbang kepentingan
rakyat yang sebenarnya.
Di sisi lain, pengaturan pengujian perda oleh
Mahkamah Agung (judicial review) juga masih
menimbulkan sejumlah problematika. Terdapat
inkonsistensi atau kontradiksi pengaturan terkait
standar normatif judicial review atas Perda oleh
Mahkamah Agung yakni antara Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 jo. Pasal 31A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan
Perma Nomor 1 Tahun 2011. Kehadiran Perma
Nomor 1 Tahun 2011 selaku lex specialis justru
mengesampingkan syarat materil, syarat formil
juga harus dijadikan tolak ukur dalam pengujian
sebuah Perda. Selain itu, Perma Nomor 1 Tahun
2011 tentang Hak Uji Materil, tidak mengatur
secara jelas adanya limitasi waktu yang
diperlukan dalam proses penetapan dimulainya
waktu sidang atau penunjukan Majelis Hakim
Agung, dan sampai kapan putusan diambil oleh
Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara
tersebut.
Dalam perkara permohonan judicial review atas
perda, tidak dimungkinkan adanya persidangan
jarak jauh (teleconference) sebagaimana dikenal
dalam persidangan pengujian di Mahkamah
Konstitusi. Padahal mekanisme persidangan
jarak jauh (teleconference) setidaknya dapat
mempermudah para pihak, terutama bagi
Pemerintah Daerah dalam mengajukan perkara
pengujian judicial review atas perda tersebut.
Kemudian pemeriksaan perkara hak uji materi

oleh Mahkamah Agung disejajarkan dengan
pemeriksaan perkara-perkara kasasi. Sekalipun
sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk
umum, namun sejatinya dalam pemeriksaan
perkara hak uji materil pihak–pihak tidak
dihadirkan dalam persidangan. Demikian pula
dengan pemeriksaan saksi maupun saksi ahli.
Keterangan ahli diajukan dalam bentuk tertulis
(bila ada). Padahal permohonan pengujian
atas peraturan perundang–undangan dibawah
undang-undang oleh MA tidak hanya menguji
aspek hukumnya saja, tapi juga menguji fakta
dan putusannya bersifat final and binding
dan oleh karena objek pengujiannya norma
hukum umum-abstrak, maka putusannya pun
berdampak sangat luas bagi publik.4
Model pemeriksaaan seperti itu tidak sejalan
dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang merupakan kristalisasi nilai–
nilai inti dari prinsip keterbukaan pengadilan.
Pemeriksaan yang tidak menghadirkan pihakpihak dan tidak dapat diakses oleh publik
mereduksi jaminan pemenuhan kebebasan
individu
untuk
menyampaikan
pendapat
dan mengekpresikan pikiran serta sikapnya.
Dalam hal ini publik tidak dapat mengawasi
proses pengambilan putusan, yang sangat
dimungkinkan untuk dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang oleh Hakim. Oleh
karena itu, pengujian peraturan perundang–
undangan di bawah undang-undang dengan
sidang yang terbuka untuk umum dengan
menghadirkan para pihak atau pihak terkait
dan mendengar keterangan saksi atau ahli
(jika diperlukan) sebagaimana pemeriksaan di
Mahkamah Konstitusi patut dipertimbangkan.
Hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah
tidak dimungkinkan upaya hukum berupa
peninjauan kembali sebagai upaya hukum
terakhir oleh para pihak baik pemohon maupun
termohon dalam perkara judicial review atas
Perda. Hal ini sebaiknya ditinjau kembali karena
kontras dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang secara tegas memperbolehkan
upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK)
terhadap tiap putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila
terdapat hal atau keadaan tertentu yang
ditentukan dalam undang–undang.5

4 Maftuh Effendi,Kewenangan Uji Materill Peraturan Perundang – Undangan di bawah Mahkamah Agung: hlm 46
5 Pasal 24 ayat (20) UU.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap,pihak – pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjaun kembali kepada Mahkamah
Agung,apabila terdapat hal atau keadaaan tertentu yang ditentukan dalam Undang – Undang”
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Ketentuan ini tentu memiliki implikasi negatif
bagi para pencari keadilan yang tidak menerima
putusan
Mahkamah
Agung
dikarenakan
tidak ada lagi terobosan hukum yang dapat
ditempuh
sekalipun
putusan
Mahkamah
Agung itu dipandang masih merugikan atau
mengandung unsur kekeliruan yang nyata.
Seharusnya peninjauan kembali sebagai bentuk
upaya hukum luar biasa masih dimungkinkan
untuk ditempuh (diberikan ruang), jika pada
kenyataannya pihak yang berperkara tidak
menerima putusan Mahkamah Agung tersebut.
Terlepas dari beragam probelematika perda
sebagaimana dipaparkan diatas, pengawasan
Pusat atas Perda tetap dipandang relavan.
Namun pengawasan tersebut harus diimbangi
pula dengan pola pembinaan dan bimbingan
yang lebih terarah dan tepat sasaran, terutama
terkait dengan ketepatan Pemerintah Daerah
dalam melakukan penyusunan tiap produk
hukum daerah (aspek formil dan materil) dengan
prinsip – prinsip pembentukan suatu peraturan
perundang–undangan yang baik sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku secara nasional.
Hal ini penting dilakukan guna mengurangi
potensi munculnya perda yang bermasalah
dalam jumlah yang banyak.
B.5. Reformulasi Pengawasan Perda
Walaupun UUD 1945 telah menggariskan
bahwa mekanisme pengujian perda dilakukan
melalui judicial review oleh Mahkamah Agung,6
hal itu tidak serta merta menegaskan fungsi
kontrol Pemerintah Pusat terhadap perda.
Pemerintah Pusat sebagai pembina dan pengawas
daerah tetap memiliki andil dalam pengawasan
perda, namun harus diformulasikan secara
proporsional. UU Pemda sebenarnya mengadopsi
dua jenis pengawasan terhadap perda, yaitu
pengawasan
preventif
dan
pengawasan
represif. Pengawasan preventif diwujudkan
dengan adanya evaluasi terhadap rancangan
perda sebelum disahkan (pra-pengesahan).
Sementara pengawasan represif diwujudkan
dengan adanya mekanisme pembatalan perda.
Namun berdasarkan UU Pemda yang saat ini
berlaku, kedua pengawasan tersebut dilakukan
oleh Mendagri dan Gubernur. Hal inilah yang
perlu diformulasi ulang, khususnya mengenai
kewenangan Mendagri dan Gubernur yang
terkait dengan pengawasan represif, karena
6
7
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Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Anomali Pembatalan Perda,M.Imam Nasef, Detiknews.

sebagaimana dijelaskan sebelumnya hal itu
dapat menimbulkan anomali dalam sistem
ketatanegaraan.
Dalam rangka perbaikan sistem pengawasan
perda ke depan, kewenangan Mendagri dan
Gubernur sebaiknya dibatasi hanya untuk
pengawasan preventif saja, yaitu dengan
melakukan
evaluasi
terhadap
rancangan
perda sebelum disahkan (executive pre-review).
Sementara untuk pengawasan represif, ketika
suatu perda telah berlaku dan mengikat umum,
maka sebaiknya diserahkan kepada lembaga
peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung
melalui mekanisme judicial review. Formula
yang demikian selain sesuai dengan amanat
Konstitusi juga memberikan fungsi kontrol
Pemerintah Pusat terhadap produk hukum
daerah secara proporsional.
Untuk mewujudkan formula yang demikian,
bisa ditempuh dengan dua langkah yaitu dengan
mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal
251 UU Pemda kepada Mahkamah Konstitusi
atau dengan melakukan revisi terhadap UU
Pemda melalui proses legislasi oleh Pemerintah
dan DPR. Langkah ini penting dilakukan
mengingat Perda adalah instrumen utama
pelaksanaan otonomi daerah. Apabila mekanisme
pembatalannya tanpa melalui suatu proses
pengujian di pengadilan, maka kesewenangwenangan Pemerintah Pusat terhadap daerah
sangat potensial terjadi yang pada gilirannya
dapat mengancam eksistensi otonomi daerah itu
sendiri.7
B.6. Redesain Sistem Pengujian Perda
Sistem pengujian terhadap perda pasca
Reformasi pada dasarnya masih terdapat dualisme
pengaturan yang saling kontradiktif satu sama
lain. Secara normatif, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005 jo Permendagri 80 Tahun 2015
meletakan kompetensi yuridis pengujian legalitas
atas perda sepenuhnya menjadi kewenangan
lembaga
eksekutif
(pemerintah)
melalui
mekanisme executive review. Jika berpijak pada
Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009, Mahkamah Agung selaku lembaga
yudikatif mempunyai kompetensi mutlak secara
yuridis untuk melakukan pengujian legalitas
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atas sebuah perda yang dianggap bermasalah
melalui mekanisme judicial review.
Dalam konteks executive review, terdapat
keterkaitan yang erat dan signifikan antara
pengujian perda dengan sistem pengawasan
pusat terhadap produk hukum daerah.8
Kenyataan menunjukan bahwa pengujian
terhadap perda merupakan implikasi dari sistem
pengawasan preventif dan represif yang dianut
oleh UU Pemda dalam konteks era reformasi dan
otonomi daerah. Sementara itu UU Pemda sama
sekali tidak mengatur aspek pengujian atas
perda oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme
Judical Review seperti ditafsirkan selama ini.
Upaya hukum keberatan yang bisa diajukan
oleh pemerintah daerah kepada Mahkamah
Agung terkait pembatalan sebuah perda seperti
tercantum dalam UU Pemda bukanlah upaya
pengujian (Judicial review) terhadap peraturan
daerah akan tetapi bentuk pengujian atas
instrumen hukum berupa Keputusan Menteri
dan Keputusan Gubernur.
Kewenangan pengujian legalitas beserta
prosedur judicial review atas Perda diatur secara
detail dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 jo. Pasal 31A Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1
Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pengujian
perda oleh Pemerintah (executive review) masih
menyisakan sejumah problematika hukum.
Terjadi inkonsistensi dan disparitas penggunaan
instrumen hukum pembatalan perda yang
semestinya menggunakan Perpres, Permendagri,
Peraturan Gubernur sesuai dengan tingkatan
masing–masing jika mengacu pada pada UU
Pemda dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum
Daerah. Namun pada kenyataannya pembatalan
perda menggunakan instrumen keputusan yang
sama sekali tidak memiliki pijakan hukum yang
jelas. Secara normatif, sulit untuk merasionalkan
sebuah perda yang masuk dalam rumpun
peraturan (regelling) dapat dibatalkan oleh
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan
Gubernur
yang masuk rumpun Keputusan
Admnistratif (Beschiking).
Pembatalan
Perda
dengan
Keputusan
Mendagri dan Keputusan Gubernur justru tidak
memberikan ruang bagi pemerintah daerah
untuk mengajukan upaya keberatan hukum
kepada Mahkamah Agung. Dikatakan demikian
8

karena produk hukum pembatalan perda
yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa
di Mahkamamah Agung hanya dalam bentuk
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan
Perda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak bisa
dijadikan sebagai objek sengketa di Mahkamah
Agung oleh karena tidak diatur dalam UU Pemda.
Pembatalan Perda yang hanya menggunakan
Keputusan Mendagri praktis secara tidak
langsung telah menimbulkan polarisasi dan
pergeseran lokus kewenangan pembatalan
perda yang bertumpu pada Menteri Dalam
Negeri sebagai satu–satunya pejabat pemerintah
yang berwewenang secara mutlak (kompetensi
absolut) untuk melakukan pembatalan terhadap
perda jika ditemukan bermasalah.
UU Pemda sama sekali tidak mengatur sanksi
yuridis bagi Pemerintah (eksekutif) apabila
tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah
Agung tentang pencabutan atas produk hukum
pembatalan perda. Apabila dalam praktiknya
upaya hukum keberatan yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah kepada Mahkamah Agung
dikabulkan, namun Pemerintah (eksekutif) tetap
pada pendirianya untuk tidak melaksanakan
putusan Mahkamah Agung, maka upaya hukum
yang ditempuh oleh Pemerintah daerah tersebut
dapat dikatakan menjadi sia–sia dan tidak
berguna.
C. Penutup
Dalam menghadapi probelematika perda
sebagaimana dipaparkan diatas, pengawasan
Pusat atas perda diperlukan. Pengawasan
harus diimbangi dengan pola pembinaan dan
bimbingan yang lebih terarah dan tepat sasaran
terutama terutama terkait dengan ketepatan
Pemerintah Daerah dalam penyusunan tiap
produk hukum daerah (aspek formil dan materil)
dengan prinsip–prinsip pembentukan suatu
peraturan perundang–undangan yang baik
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
secara nasional. Hal ini penting dilakukan
guna mengurangi potensi munculnya perda
yang bermasalah dalam jumlah yang banyak.
Lebih lanjut, beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian penting dalam upaya revisi terhadap
revisi Perma Nomor 1 Tahun 2011 diantaranya;
(a) perihal standar normatif yang dipakai
dalam pengujian peraturan daerah (Perda) (b)
dimungkinkan mekanisme beracara persidangan

Rudy Hendra Pakpahan Tulisan: Analisis Prosedur Pengujian Peraturan Daerah
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jarak jauh (teleconfrence) bagi perkara pengujian
terhadap perda,dan (c) diberikan kemungkinan
Peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum
terakhir oleh para pihak pemohon maupun
termohon dalam perkara judicial review.

Sulaiman, King Faisal, Diaelektika Pengujian
Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah,
Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2014.

Dari segi kepastian dan tertib hukum,
idealnya kewenangan pengujian atas perda hanya
diberikan kepada Mahkamah Agung melalui
mekanisme judicial review. Sepanjang norma
hukum dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang–undangan sebagaimana ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan secara hierarkis berada dibawah
undang-undang, maka pengujian hanya dapat
dilakukan dalam ranah kompetensi lembaga
yudikatif yakni Mahkamah Agung. Agar fungsi
pengujian atas tiap konfik norma hukum dapat
diatasi secara lebih efektif dan efisien, disarankan
pengujiannya hanya diletakan pada satu organ
kekuasaan kehakiman semata yakni Mahkamah
Konstitusi.

Soemantri Sri, HR, Hak Uji Materiil di Indonesia,
Alumni Bandung, 1996

Soebechi Imam, Hak Uji Materiil, Sinar Grafika,
Jakarta 2016

Soepranto Indrati, Farida Maria, Ilmu Perundang–
undangan 1, Kanisius, Jogyakarta, 2007
Pakpahan, Rudy Hendra Tulisan Analisis
Prosodur Pengujian Peraturan Daerah, 2015
Tulisan pada Jurnal Legislasi Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang – Undangan.

Peraturan Perundang–undangan
Undang–Undang
Dasar
Indonesia Tahun 1945

Negara

Republik

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka
Buku-Buku
Ashiddiqie,
Jimly,
Konstitusi
dan
Konstitusionalisme
Indonesia,
Konstitusi
Press, Jakarta, 2005

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

...................
Model
–
Model
Pengujian
Konstitusional di berbagai Negara, edisi Revisi,
Jakarta, Konpress, 2005.

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua Atas Undang–Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

..................Hukum Acara Pengujian Undang –
Undang, Konstitusi Press, Cetakan Pertama,
Jakarta, 2006.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang–
Undangan.

Effendi, Maftuh. 2013, Kewenangan Uji Materiil
Peraturan Perundang – undangan di bawah
Mahkamah Agung : Kajian tentang putusan
Mahkamah Agung Tahun 2005-2011. Jakarta:
Puslitbangkumdil Balitbang MA RI.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Huda, Ni’matul, Pengawasan Pusat terhadap
Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, UII Press, Jogyakarta, 2007
.......................,Hukum Pemerintahan
Nusa Media Bandung, 2009

Daerah,

Lubis, Solly,M., Pergeseran Garis Politik dan
Perundang – undangan mengenai Pemerintah
Daerah, Alumni, Bandung, 1983
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009
tentang MPR,DPR,DPD,DPRD
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1999 tentang Hak Uji Materiil.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2004 tentang Hak Uji Materiil.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2011 tentang Hak Uji Materiil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

Jaminan Produk Halal di Indonesia...( May Lim Charity )

JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA
( HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)
May Lim Charity
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
Jln. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia
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Abstrak
Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam
sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian
baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai
strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh
sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Tulisan ini
mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya
pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi
dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam
melindungi konsumen.
Kata kunci: halal, jaminan produk halal, konsumen.
Abstract
Halal products become a customer priority need, especially muslim customer. The issue of Certification and labeling
of halal products had got attention in world wide trading system to provide protection for muslim customer as well
as strategy to face the challenge of globalisation. Indonesia has established many legal policies and rules long time
ago to manage the distribution/circulation of halal products. Even these rules/regulatiom has been estsblished
before law Number 33 of 2014 on halal producrs guarantee (UUJPH). This article is writen to review the regulation
of halal needs before UUJPH and after UUJPH was made in it. This regulation is underlined the urgency og halal
haram issues in production bussiness that bussinessman do until the customer consume it and it is one of the way
that government protect the costumers.
Keywords: halal, halal product guarantee, customer.

A. Pendahuluan
Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan
wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen
muslim. Baik itu produk berupa makanan,
obat-obatan maupun barang-barang konsumsi
lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen
muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai
204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan
sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar
konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena
itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu
hal yang penting untuk mendapatkan perhatian
dari negara. Sebagaimana yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan
umum.

Dalam industri pangan saat ini, bahan
pangan diolah melalui berbagai teknik dan
metode pengolahan baru dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
sehingga menjadi produk yang siap dilempar
untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia.
Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian
besar produk industri pangan dan teknologi
pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi
halal. Hal ini menimbulkan kekhawtiran bahwa
dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat
regional, internasional, dan global, Indonesia
sedang dibanjiri produk pangan dan produk
lainnya yang mengandung atau terkontaminasi
unsur haram. Dalam teknik pemrosesan,
penyimpanan, penanganan, dan pengepakan
acapkali digunakan bahan pengawet yang
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membahayakan kesehatan atau bahan tambahan
yang mengandung unsur haram yang dilarang
dalam agama Islam.
Masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan
produk dalam sistem perdagangan internasional
mendapat perhatian baik dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap konsumen
umat Islam di seluruh dunia, sekaligus sebagai
strategi menghadapi tantangan globalisasi
dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam
kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat
Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan
Internasional (World Trade Organization). Sistem
perdagangan internasional sudah lama mengenal
ketentuan halal dalam CODEX yang didukung
oleh organisasi internasional berpengaruh
antara lain WHO, FAO, dan WTO. Bahkan gaya
hidup halal saat ini sedang melanda dunia.
Tidak hanya menggejala pada negara-negara
yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi
juga negara berpenduduk mayortas non muslim.
Perusahaan berskala global juga saat ini telah
menerapkan sistem halal. Sebut saja seperti
Japan Airlaines, Singapore AirLines, Qantas,
America Airlines, yang menyediakan menu halal
(Moslem meal). Gejala halal juga merambah
negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India,
dan negara-negara Amerika Latin.1
Pada tahun 2010 di London telah
dilaksanakan World Halal Forum Europe, dimana
dalam forum tersebut dihadirkan banyak ahli,
termasuk ahli hukum. Perkembangan teoritis
dan praksis dipertemukan menyangkut isu
utama yang dibahas, yaitu: “Halal Products and
Services–Going Mainstream”. Dari isu utama
tersebut dibicarakan 6 (enam) topik, yaitu: (1)
Akreditasi dan sertifikasi halal internasional; (2)
Isu dan tantangan pasar Uni Eropa; (3) Masalah
jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi
pelaku usaha produk halal; (4) Pentingnya
pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi
saat itu (hingga saat ini); (5) Pertumbuhan produk
halal di pasar retail Uni Eropa dan Inggris (UK);
serta (6) Pengaruh perubahan tingkat preferensi
dan kepedulian konsumen.2 Di India pelaksanaan
sertikasi produk halal mengalami perkembangan
yang kondusif serta penerimaan yang positif

dari masyarakat setempat.3 Sejumlah restoran
di New Zealand juga sangat memperhatikan
pentingnya tersedianya produk halal di negara
tersebut, sehubungan dengan kedatangan para
wisatawan dari negara-negara muslim. Namun
tetap saja mayoritas dari 99 (sembilan puluh
sembilan) restoran yang diteliti menolak untuk
mempromosikan produk makanan halal dengan
alasan tidak menguntungkan bisnis restoran
mereka.
Di Belanda, sama halnya dengan
negara-negara Eropa lainnya, pasar bagi produk
makanan halal sedang berkembang, bersesuaian
dengan perundang-undangan makanan yang
Islamis (Islamic food laws). Jepang juga memiliki
perhatian sangat serius terhadap tren halal.
Salah satu indikasinya yaitu dengan digelarnya
Japan Halal Expo yang memuat produk halal
buatan Jepang.5 Pergelaran ini berhasil menyedot
perhatian dan minat berbagai pihak.
Respon positif terhadap masalah kehalalan
terutama terkait makanan, obat-obatan, dan
kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun
peraturan-peraturan tersebut dibuat secara
parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang
tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis
belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat
dan secara spesifik dapat mengikat terhadap
persoalan kehalalan produk kepada produsen
(pelaku usaha) maupun jaminan kepada
konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum
ada jaminan kepastian hukum yang mengatur
tentang produk halal, padahal kebutuhan akan
jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan
sangat mendesak terutama dalam kaitannya
dengan perlindungan konsumen dan kancah
perdagangan global.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)
sesungguhnya semakin mempertegas betapa
mendesaknya persoalan halal-haram dalam
rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai
di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh
konsumen, dimana terdapat pula peran pihak
perantara seperti distributor, subdistributor,
grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke
tangan kosnumen akhir. Pemberlakuan UUJPH
bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat

1 Asrorun Ni’am Sholeh, “Halal Jadi Tren Global” dalam GATRA Edisi 29 Juli 2015, h. 34-35.
2 The Premier Global Halal Industry Event: World Halal Forum Europe (The Executive Review), London, UK, 10-11 November 2010 di
London
3 Yasmin Saeed and James Ondracek, “Dakota Halal Processing: A Case Study and Halal Food Management Framework”, Delhi Business
Review, Vol.5 No.2, July – December 2004, pp.33-45.
4 Wan Melissa Wan-Hassan and Khairil Wahidin Awang, “Halal Food in New Zealand Restaurants: An Exploratory Study”, Int.Journal
of Economics and Management, 2009: 3(2), pp.385-402.
5 Japan Halal Expo 2015, Jurnal Halal No. 113/Mei-Juni Th.XVIII 2015, h. 18.
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luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap
produk makanan dan barang konsumsi lainnya.
Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH
memberikan panduan bagaimana mengolah,
memproses, memproduksi, dan memasarkan
produk kepada masyarakat konsumen, serta
bagaimana membuat informasi produk halal
kepada konsumen.6
UUJPH tidak hanya ditujukan untuk
memberikan perlindungan dan jaminan kepada
konsumen semata dengan pemberian sertifikasi
halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini
yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap
seluruh barang yang diproduksi, sehingga
UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha.
Jaminan produk halal untuk setiap produk juga
dapat memberikan manfaat bagi perusahaan,
mengingat produk yang bersertifikat halal akan
lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga
dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan
saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat
non muslim, karena masyarakat non muslim
beranggapan bahwa produk halal terbukti
berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan
tubuh manusia.7
B. Pembahasan
B.1. Pengaturan
Produk
Halal
sebelum
Undang-Undang Jaminan Produk Halal
Sebagai wujud nyata kehadiran negara
dalam melindungi konsumen dari produk yang
tidak halal, ada banyak perundang-undangan
yang sejak lama digunakan untuk mengatur
peredaran produk halal. Peraturan-peraturan
tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan
Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU
JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan
bahwa persoalan pengaturan produk halal
sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan
baik dalam konteks peradaran barang dalam
skala domestik maupun peredaran barang
dalam perdagangan global terutama yang terkait
dengan kegiatan ekspor impor.
B.1.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (UU Pangan) yang merupakan
pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1996 tentang Pangan menyebutkan dalam
konsiderannya bahwa pangan merupakan
kebutuhan dasar manusia yang paling utama
dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang dijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) sebagai komponen dasar
untuk mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban
mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan,
dan pemenuhan konsumsi pangan yang
cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.
Secara eksplisit dalam UU Pangan bahkan
menyatakan bahwa penyediaan pangan yang
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan
Daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk
menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu,
bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain
itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk
mencegah kemungkinan cemaran biologis,
kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu,
merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan
dan keamanan pangan yang terkait dengan
kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut
menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan
daerah untuk melakukan pengawasan terhadap
penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH)
yang dipersyaratkan.8
Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku
usaha pangan wajib mencantumkan label halal
di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik
maupun produsen pangan impor yang memasuki
Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/
atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan
Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga
mudah dimengerti oleh masyarakat.9
Mengenai promosi/iklan label halal terhadap
produk pangan maka produsen/pelaku usaha
harus
mempertanggungjawabkan
sekali
kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula
terkait dengan iklan Pangan yang menyebutkan
kehalalan produk pangan setiap orang wajib
bertanggung jawab atas kebenarannya.10

6 Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam http://www.
hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen
7 Ma’ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, h. 79.
8 Pasal 95 UU Pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan
produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9 Lihat Pasal 97 UU Pangan
10 Pasal 105 UU Pangan
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B.1.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
Pengaturan tentang produk halal tidak
secara eksplsit diatur oleh UU Kesehatan. UU
Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu
secara umum dalam memproduksi, mengolah
serta mendistribusikan makanan dan minuman
hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan
terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang
dimakan manusia, dan lingkungan.11 Selain
itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang
memproduksi dan mempromosikan produk
makanan dan minuman dan/atau yang
diperlakukan sebagai makanan dan minuman
hasil olahan teknologi dilarang menggunakan
kata-kata yang mengecoh dan/atau yang
disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan
kebenarannya.
Makanan dan minuman yang dipergunakan
untuk masyarakat harus didasarkan pada
standar dan/atau persyaratan kesehatan.
Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan
setelah mendapat izin edar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
B.1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Dalam
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat,
keadilan,
keseimbangan,
keamanan
dan
keselamatan
konsumen,
serta
kepastian
hukum.12 Di sini konsumen secara eksplisit
berhak mendapatkan jaminan perlindungan
hukum dari adanya undang-undang. Pasal 4
UU Konsumen menetapkan hak-hak konsumen
yaitu sebagai berikut:
a. hak atas keamanan, kenyamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa
serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
dan mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
11 Lihat Pasal 109 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
12 Lihat UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
f.

hak untuk mendapat
pendidikan konsumen;

pembinaan

dan

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/
atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
dan
i.

hak-hak yang diatur dalam
perundangundangan lainnya.

ketentuan

Sedangkan dalam Pasal 5 UU Konsumen
diatur mengenai kewajiban konsumen yaitu:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi
dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/ atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang
disepakati; dan
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah
bahwa konsumen berhak mendapatkan yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa, dan berkewajiban
membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
Dalam hal ini, kewajiban pengusaha sebagai
produsen yaitu untuk menyediakan dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi barang atau jasa, serta
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan,
dan pemeliharaan atas produk yang dihasilkan.
Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut,
maka penyampaian informasi yang berkaitan
dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan
untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka
perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi
yang berkaitan dengan produk makanan harus
memberikan jaminan bahwa produk makanan
tersebut adalah halal. Hal ini penting bagi kaum

Jaminan Produk Halal di Indonesia...( May Lim Charity )

muslimin, sebab mengkonsumsi produk halal
merupakan ketentuan syariat yang tidak dapat
ditawar-tawar.13
B.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan
Pengaturan mengenai label pangan PP
tersebut tertuang dalam Bab II, yang terdiri dari
lima belas bagian. Mandat yang sama dengan
UU Pangan juga disebutkan dalam PP ini, yaitu
dalam Pasal 2 ayat (1) yang memerintahkan
agar setiap orang yang memproduksi atau
memasukkan ke dalam wilayah Indonesia
pangan yang dikemas untuk diperdagangkan
wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan
atau di kemasan pangan.
Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan
pencantuman keterangan tentang halal pada
label pangan diatur dalam pasal tersendiri yaitu
Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak
terlihat adanya pemisahan antara label pangan
dengan keterangan halal sebagai bagian dari
keterangan yang setidaknya harus termuat
dalam label, maka PP ini membuat suatu benang
merah dengan menyatakan bahwa pernyataan
halal tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Label.
Pasal 10 ayat (1) PP Label dan Iklan
Pangan menyatakan bahwa; Setiap orang yang
memproduksi atau memasukkan pangan yang
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan
tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab
atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib
mencantumkan keterangan atau tulisan halal
pada Label. Pencantuman keterangan halal atau
tulisan “halal” pada label pangan merupakan
kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan
atau memasukkan pangan ke dalam wilayah
Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa
produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan
bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan
huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan
padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf
Latin.14
Kebenaran suatu pernyataan halal pada label
pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan
baku, bahan tambahan pangan, atau bahan
bantu yang digunakan dalam memproduksi

pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan
dalam proses produksinya. Untuk mendukung
kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang
memproduksi atau memasukkan pangan yang
dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih
dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa
yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.15
B.1.5. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991
tentang Peningkatan Pembinaan dan
Pengawasan Produksi dan Peredaran
Makanan Olahan
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2
Tahun 1991 yang terbit tanggal 12 Juni 1991,
Presiden menginstruksikan kepada Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan,
Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian,
Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk
meningkatkan pembinaan dan pengawasan
produksi dan peredaran makanan olahan.
Instruksi
Presiden
tersebut
antara
lain
menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi
dari produk dan peredaran makanan yang tidak
memenuhi syarat terutama dari segi mutu,
kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama.
Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai,
perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan
kegiatan
produksi,
peredaran,
dan/atau
pemasaran makanan olahan yang dilakukan
secara terus menerus dan terkoordinir.
B.1.6. Keputusan Menteri dan Keputusan
Bersama Menteri
Selain peraturan perundang-undangan yang
disebut di atas, setidaknya ada 3 (tiga) keputusan
menteri dan keputusan bersama menteri yang
mengatur tentang pencantuman halal pada
makanan, yaitu:
a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/
VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang
Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Lebel
Makanan.
b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor: 82/ MENKES/SK/I/1996
tentang
Pencantuman
tulisan
“Halal”

13 Tulus Abadi Dkk. Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011, h. 22.
14 Ibid 25
15 Ibid 27
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pada Label Makanan, yang diubah dengan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:
924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/
Menkes/SK/1996.
c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama dan Menteri Kesehatan Nomor
472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor
68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal”
pada label makanan.
Berdasarkan SKB Menteri Agama dan
Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/
SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang
pengaturan tulisan “halal” pada label makanan
di atas, maka maka dibentuklah LPPOM MUI
yang didirikan MUI pada tahun 1989 sebagai
Pihak yang menerbitkan sertifikat halal sebelum
terbentuknya BPJH.16
Selain peraturan di atas, masih banyak lagi
beberapa aturan, baik yang terkait langsung
maupun tidak langsung, yang mengatur masalah
produk halal. Setidaknya, terdapat 17 (tujuh
belas) produk peraturan perundang-undangan
yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi
konsumen muslim dari produk yang tidak
halal (haram). Dengan demikian, pada konteks
yuridis normatif sebenarnya aturan yang ada
di Indonesia sudah cukup untuk melindungi
konsumen muslim dari produk yang tidak halal.
Walaupun, memang, aturan-aturan tersebut
masih terserak atau masih bersifat sektoral.
B.2. Undang-Undang Jaminan Produk Halal
Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik)
sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif
dan operasional kepada masyarakat disertai
dengan tercukupinya sarana dan prasarana.
Salah satu sarana penting untuk mengawal
doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya
pranata hukum yang mapan, sentral, humanis,
progresif, akamodatif dan tidak diskriminatif
yakni dengan hadirnya Undang- Undang
Jaminan Produk Halal.17
Beberapa faktor yang mendasari pentingnya
UU-JPH antara lain,18 pertama berbagai
peraturan perundang-undangan yang telah ada
yang mengatur atau yang berkaitan dengan
produk halal belum memberikan kepastian

hukum dan jaminan hukum bagi konsumen
untuk dapat mengkonsumsi produk halal,
sehingga masyarakat mengalami kesulitan
dalam membedakan antara produk yang halal
dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan
produknya masih sangat terbatas hanya soal
pangan dan belum mecakup obat-obatan,
kosmetika, produk kimia biologis, maupun
rekayasa genetik. Kedua, tidak ada kepastian
hukum kepada institusi mana keterlibatan
negara secara jelas di dalam jaminan produk
halal. Sistem yang ada belum secara jelas
memberikan
kepastian
wewenang,
tugas,
dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH,
termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan
produk di pasar domestik makin sulit dikontrol
akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa
teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia
biologis. Keempat, produk halal Indonesia belum
memiliki standar dan tanda halal resmi (standar
halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah
sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan
Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal
belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan
kebutuhan masyarakat tentang produk-produk
yang halal.19
Setelah melewati proses yang panjang
akhirnya DPR mengesahkan Undang-Undang
Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal
(UUJPH). Undang-undang tersebut digagas oleh
DPR RI periode tahun 2004-2009 dan kemudian
dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah
pada periode 2009-2014. Yang cukup menarik
adalah semua fraksi di DPR yang merupakan
perwakilan dan perpanjangan tangan dari partai
politik secara aklamasi memberikan persetujuan
terhadap UUJPH. RUU Jaminan Produk Halal
(RUU-JPH) sempat mendapatkan penolakan dari
Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Melalui
anggotanya PDS menolak jaminan produk halal
ini diatur undang-undang.20 Pemahaman tentang
halal tidaknya sebuah produk atau makanan
menurut partai tersebut cukup diserahkan
kepada agamanya sendiri untuk memberikan
aturan.
RUU ini hal positif bagi umat Islam, tetapi
di sisi lain mungkin sebaliknya untuk umat
agama lain. Seperti halnya daging babi, untuk

16 Tulus Abadi Dkk. Op. Cit, h. 22
17 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2014, h. 351.
18 Naskah Akademik RUU-JPH, h. 6-7
19 Ibid, h. 3-4
20 PDS Tolak RUU Jaminan Produk Halal, republika.co.id sebagaimana dalam http://www.republika.co.id/berita/shortlink/31828
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umat Islam daging babi sebuah makanan yang
haram, tapi sebaliknya untuk umat Kristen
mengkonsumsi babi diperbolehkan. Artinya,
haramnya umat Islam belum tentu haram untuk
umat beragama lainnya. Hal ini menunjukan
bahwa haram atau tidaknya sebuah makanan
tidak bisa dimonopoli oleh agama. Meski begitu,
PDS tidak meminta RUU-JPH dihentikan dibahas.
Mereka ingin melihat substansi dari undangundang tersebut yang harus meliputi prinsip
keadilan dan kesetaraan, sehingga diperlukan
adanya perubahan-perubahan dalam RUU
tersebut agar dapat diterima oleh seluruh warga
negara Indonesia.21 Dalam proses berikutnya,
RUU-JPH terus melaju dan kekhawatiran PDS
tersebut pelan-pelan mulai terjawab. Perdebatan
demi perdebatan yang menjadi ciri khas di dalam
perumusan
perundang-undangan
menjadi
bumbu penyedap. Semua itu menggambarkan
dinamika perumusan perundang-undangan
yang terjadi. Melalui jalan berliku yang seperti
itu, akhirnya RUU-JPH ini disepakati dan
disahkan DPR.
UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi
syariat Islam yang masuk dan meresap ke
dalam hukum nasional melalui proses legislasi22
sebagaimana halnya undang-undang yang lebih
dahulu dikodifikasi karena ‘terinspirasi’ oleh
syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat,
Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang
Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaran Ibadah
Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, UndangUndang Perbankan Syariah dan sebagainya,
meskipun tidak secara langsung disebutkan
syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam
ini dapat dipahami mengingat persoalan yang
terus berkembang dan semakin kompleks sesuai
dengan perkembangan zaman.23 Indonesia
sebagai negara dengan ciri masyarakat yang
relegius dan memiliki kayakinan agama yang
kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai,
budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi
Negara Republik Indonesia mengakui relegiusitas
tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29
UUD 1945 yang yang berdasarkan Ketuhanan.24

B.3. Badan Penyelenggara JPH (BPJH)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH)
memperkuat dan mengatur berbagai regulasi
halal yang selama ini tersebar di berbagai
peraturan perundang-undangan. Di sisi lain
UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum
(umbrella act) bagi pengaturan produk halal.
Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undangundang ini mencakup berbagai aspek tidak
hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi
lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi,
produk biologi, produk rekayasa genetik, serta
barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh masyarakat.25
Pengaturannya pun menjangkau kehalalan
produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk
Halal
yang
selanjutnya
disingkat
PPH
didefinisikan
sebagai
rangkaian
kegiatan
untuk menjamin kehalalan produk mencakup
penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan
penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan
kenyamanan,
keamanan,
keselamatan,
dan kepastian ketersediaan produk halal
bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan produk serta meningkatkan nilai
tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi
dan menjual produknya. Jaminan produk halal
secara teknis kemudian dijabarkan melalui
proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal
bersifat voluntary, sedangkan UUJPH menjadi
mandatori. Karena itu, semua produk yang
masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah
yang menjadi pembeda utama dengan produk
perundang-undangan sebelumnya. Nantinya
sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal
dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan
Menteri Agama dengan membentuk Badan
Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri
Agama. BPJPH memiliki kewenangan sebagai
berikut:28

21 Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal dijadikan Undang-undang, hukumoline.com sebagaimana dalam, http://www.hukumonline.
com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu.
22 Legislasi adalah proses pembentukan hukum secara tertulis dengan/melalui negara sebagaimana definisi Rousseau “legislation is
expresstion of the general will, such that a free people is only bound by thelaw which they have made for the salves” sebagaimana dalam
Janzuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia ( Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005, 33.
23 Ija Suntana, Politik Hukum Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h. 83.
24 Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, h. XIII
25 Lihat pasal 1 ayat (1) UUJPH
26 Pasal Pasal 1 ayat (3) UUJPH
27 Pasal 4 UUJPH
28 Pasal 6 UUJPH
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a. merumuskan dan menetapkan kebijakan
JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal
dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada
Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi
Produk Halal;
f.

melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga
penjamin halal

g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i.

melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

j.

melakukan kerja sama dengan lembaga dalam
dan luar negeri di bidang penyelenggaraan
JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH
bekerja sama dengan Kementerian dan/atau
lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal
(LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja
sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk
pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja
sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam
bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan
kehalalan produk; akreditasi LPH.29
Untuk membantu BPJPH dalam melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
produk, pemerintah dan masyarakat dapat
mendirikan LPH. Syarat mendirikan LPH
meliputi:30
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga)
orang; dan
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan
kerja sama dengan lembaga lain yang
memiliki laboratorium.
Dalam UUBPJH membuka peluang untuk
lembaga lain selain LPPOM MUI untuk membuka
LPH. Ormas-ormas Islam yang memiliki
integritas di pusat maupun daerah, seperti:
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)
serta kampus-kampus di daerah yang memiliki
kemampuan saintis di bidang pangan dapat
diikutsertakan dalam rangka terselenggaranya
dan/atau tersedianya produk halal bagi
konsumen muslim di Indonesia.
29 Pasal 10 UUJPH
30 Pasal 13 UUJPH
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UUJPH
memberikan
mandat
bahwa
BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan. Peraturan pelaksanaan UndangUndang ini harus ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang
ini diundangkan, namun sampai sekarang
Peraturan Pelaksana UUJPH ini belum juga
dibuat. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk
yang beredar dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung
sejak Undang-undang ini diundangkan. Sebelum
kewajiban bersertifikat halal berlaku, jenis
Produk yang bersertifikat halal diatur secara
bertahap.
C. Penutup
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)
mempertegas betapa mendesaknya persoalan
halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku
usaha hingga sampai ke tangan konsumen
dan dikonsumsi oleh konsumen. Sebelum
terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH),
sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,
Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama
Menteri. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk
memberikan perlindungan dan jaminan kepada
konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam
memberikan panduan bagaimana mengolah,
memproses, memproduksi, dan memasarkan
produk kepada masyarakat konsumen, serta
bagaimana membuat informasi produk halal
kepada konsumen.
Sesuai dengan amanat UUJPH, sebagai
penanggungjawab
sistem
jaminan
halal
dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan
Menteri Agama dengan membentuk Badan
Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri
Agama. UUJPH memberikan mandat bahwa
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BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan. Peraturan pelaksanaan UndangUndang ini harus ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang
ini diundangkan, namun sayangnya sampai
saat ini Peraturan Pelaksana UUJPH ini belum
juga dibuat. Mengingat persoalan pengaturan
produk halal sesungguhnya sudah sejak lama
diperlukan baik dalam konteks peredaran
barang dalam skala domestik maupun peredaran
barang dalam perdagangan global terutama yang
terkait dengan kegiatan ekspor impor, maka
penyusunan peraturan pelaksana dari UUJPH
dan pembentukan BPJPH sebagai pengawal
produk halal di Indonesia perlu dipercepat
prosesnya agar UUJPH dapat secara efektif
melindungi konsumen Indonesia.
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Abstrak
Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa “kegentingan yang memaksa” memiliki pengertian yang multitafsir dan
menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. Hal inilah yang
menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, apa saja syarat agar suatu keadaan dapat dikatakan sebagai
kegentingan yang memaksa? Dari penelitian dalam tulisan ini, ditemukan bahwa dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa kegentingan yang memaksa harus memenuhi 3 (tiga)
syarat yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat
berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan
hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi
dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama
sedangkan kendala yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Kata Kunci: kegentingan yang memaksa, menetapkan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Abstract
In the historical in Indonesia phrase “compelling circumstances” have multiple interpretation and understanding
of the authority of the President to interpret the crunch that forced in the enactment government regulation in lieu
of law. The government should enact government regulation in lieu of law, there must be limits objective of the
crunh that forced. This is what is in issue in this article, what are the requirements that a state can be said to be a
crunch that forced? The research in this paper, it was found that the Constitutional Court Decision No. 138 / PUUVII / 2009 states that the crunch is forcing must meet three (3) conditions are their situation is an urgent need to
resolve the legal issues quickly by the act, act is needed does not exist yet so that a legal vacuum or there is act but
inadequate and The legal void can not be overcome by making laws is the usual procedure because it would require
considerable time while constraints such urgent need certainty to be resolved.
Keywords: compelling circumstances, enactment, government regulation in lieu of law.

A. Pendahuluan
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945) menyatakan bahwa “dalam hal
ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden
berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang”. Peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)
yaitu suatu peraturan yang dari segi isinya
seharusnya ditetapkan dalam bentuk undangundang, tetapi karena keadaan kegentingan yang
1

memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan
pemerintah.1 Yang menjadi pertanyaan adalah
siapa yang menentukan kapan dan dalam
keadaan seperti apakah kondisi yang disebut
sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa
telah terpenuhi sehingga Presiden berhak
menetapkan Perppu dimaksud?
Rumusan tersebut sebenarnya dapat disebut
termasuk kategori objective wording seperti
yang dimaksud oleh Cora Hoexter. Artinya,

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 3.
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hak Presiden dimaksud tidak meniadakan hak
DPR untuk mengontrol penetapan Perppu yang
dibuat oleh Presiden. Jika DPR menyatakan
persetujuannya, barulah Perppu itu diakui dan
berlaku sebagai undang-undang. Jika ditolak oleh
DPR, maka Perppu tersebut selanjutnya harus
dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat
(3) UUD NRI 1945. Dengan kata lain, penentuan
keadaan darurat itu sendiri tidak semata-mata
tergantung kepada kehendak subjektif Presiden,
melainkan tergantung pula kepada kehendak
para wakil rakyat di DPR.2 Namun demikian,
dari sudut pandang kekuasaan Presiden,
hak untuk menetapkan Perppu atas dasar
penilaian Presiden sendiri yang bersifat sepihak
mengenai adanya hal ihwal kegentingan yang
memaksa dapat dikatakan bersifat subjektif.
Artinya, ketika suatu Perppu ditetapkan oleh
Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945, penentuan
adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa
sebagai prasyarat dapat dikatakan sematamata berdasarkan subjektivitas kekuasaan
Presiden sendiri. Penilaian mengenai hal ihwal
kegentingan yang memaksa itu baru menjadi
objektif setelah hal itu dinilai dan dibenarkan
adanya oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal
22 ayat (2) UUD NRI 1945.3
Dinamika sejarah peraturan perundangundang di Indonesia menunjukkan bahwa
latar belakang penetapan Perppu oleh Presiden
umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan
karena ukuran kegentingan yang memaksa
selalu bersifat multitafsir dan sangat bergantung
pada subyektifitas Presiden dalam menafsirkan
frasa kegentingan yang memaksa sebagai dasar
untuk menetapkan suatu Perppu.4 Menafsirkan
istilah kegentingan yang memaksa dengan
beragam penafsiran akan memberikan peluang
bagi Presiden untuk berlaku sewenang-wenang.
Artinya bahwa dengan kewenangan mutlak yang
dimiliki Presiden dalam mengeluarkan Perppu,
ditambah lagi dengan tidak adanya batasan
yang jelas tentang pengertian kegentingan yang
memaksa akan sangat berpeluang menciptakan
pemerintahan yang otoriter.5

Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal
87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
mengenai
keberlakuan
suatu
peraturan
perundang-undangan,
menentukan
bahwa
“peraturan perundang-undangan mulai berlaku
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada
tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain
di dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan”. Hal ini sesuai dengan kelaziman
yang berlaku di dunia ilmu hukum di mana pun,
yaitu kecuali ditentukan lain maka semua norma
hukum mulai berlaku mengikat sejak tanggal
ditetapkan atau diundangkan.6 Hal ini berlaku
juga terhadap Perppu, bahwa sejak ditetapkan
atau diundangkan maka Perppu mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.
Dikarenakan Perppu sudah mempunyai
kekuatan hukum mengikat setelah ditetapkan
atau diundangkan dan untuk menghindari
penyalahgunaan kewenangan Perppu, maka
seyogianya harus ada penafsiran yang objektif
mengenai kegentingan yang memaksa, sehingga
kewenangan untuk mengeluarkan Perppu oleh
Presiden tidak disalahgunakan. Hal ini menarik
untuk diketahui, apakah syarat atau kriteria
dari kegentingan yang memaksa sebagai dasar
menetapkan Perppu oleh Presiden dan apakah
Perppu yang dikeluarkan tersebut sudah sesuai
dengan syarat kegentingan yang memaksa.
B.

Pembahasan

B.1. Fungsi dan Materi Muatan Perppu
Secara hierarki semua jenis peraturan
perundang-undangan
mempunyai
fungsi
tertentu. Tetapi secara umum menurut Bagir
Manan fungsi peraturan perundang-undangan
dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:7
1. Fungsi Internal, yaitu fungsi peraturan
perundang-undangan sebagai sub-sistem
hukum terhadap sistem kaidah hukum
pada umumnya. Secara internal, peraturan
perundang-undangan menjalankan beberapa
fungsi antara lain:

2 Ibid., hlm. 12 – 13.
3 Ibid., hlm. 13.
4 J. Ronald Mawuntu, “Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Norma Hukum Indonesia”, Jurnal
Hukum Unsrat, Vol. XIX, No. 5, Oktober – Desember 2011, hlm. 122.
5 Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu”, Mimbar Hukum, Volume 2,
Nomor 1, Februari 2010, hlm. 68.
6 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 219.
7 Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoretis &
Praktis Disertai Manual, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 61-64.
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a. Fungsi penciptaan hukum (rechtschepping)
yang melahirkan sistem kaidah hukum
yang berlaku umum dilakukan atau
terjadi melalui beberapa cara, yaitu
melalui keputusan hakim, kebiasaan
yang timbul di dalam praktik dalam
kehidupan masyarakat atau negara,
dan peraturan perundang-undangan.
Di Indonesia, peraturan perundangundangan merupakan cara utama
penciptaan hukum.
b. Fungsi
pembaharuan
hukum.
Pembentukan peraturan perundangundangan
dapat
direncanakan,
sehingga pembaruan hukum dapat
pula direncanakan. Fungsi pembaruan
terhadap perundang-undangan antara
lain dalam rangka mengganti peraturan
perundang-undangan masa Belanda dan
peraturan perundang-undangan nasional
yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
dan perkembangan baru.
c. Fungsi integrasi pluralisme sistem
hukum. Pluralisme sistem hukum yang
berlaku hingga saat ini merupakan
salah satu warisan kolonial yang harus
ditata
kembali.
Pembaruan
sistem
hukum nasional adalah dalam rangka
mengintegrasikan berbagai sistem hukum
tersebut sehingga tersusun dalam satu
tatanan yang harmonis satu sama lain.
d. Fungsi kepastian hukum. Kepastian
hukum merupakan asas penting di dalam
tindakan hukum dan penegakan hukum
dan peraturan perundang-undangan
dapat memberikan kepastian hukum yang
lebih tinggi daripada hukum kebiasaan
dan hukum adat atau yurisprudensi.
2. Fungsi
eksternal
adalah
keterkaitan
peraturan
perundang-undangan
dengan
tempat berlakunya. Fungsi eksternal bisa
juga disebut fungsi sosial hukum, dan dapat
dibedakan menjadi:
a. Fungsi perubahan. Fungsi perubahan
yaitu hukum sebagai sarana rekayasa
sosial dimana peraturan perundangundangan diciptakan atau dibentuk
untuk mendorong perubahan masyarakat
dibidang ekonomi, sosial, maupun
budaya.

b. Fungsi stabilitas. Peraturan perundangundangan dibidang pidana, ketertiban,
dan keamaan merupakan kaidah-kaidah
yang terutama bertujuan menjamin
stabilitas masyarakat.
c. Fungsi kemudahan. Fungsi kemudahan
dapat berfungsi sebagai sarana mengatur
berbagai kemudahan peraturan yang
berisi insentif, seperti keringan pajak.
Fungsi peraturan perundang-undangan yang
disebutkan di atas sejalan dengan fungsi hukum
yang dikemukakan oleh Sjahran Basah. Menurut
Sjahran Basah, ada 5 (lima) fungsi hukum yang
disebut dengan panca fungsi hukum, yaitu:
Pertama, direktif, artinya hukum sebagai
pengarah dalam membangun untuk membentuk
masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan
tujuan kehidupan bernegara. Kedua, integratif,
yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa.
Ketiga, stabilitatif, yaitu untuk memelihara
dan menjaga keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Keempat, perfektif, yaitu
sebagai penyempurna, baik terhadap sikap
tindak administrasi negara maupun sikap tindak
warga negara apabila terjadi pertentangan dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan
kelima, korektif, yaitu sebagai pengoreksi atas
sikap tindak, baik administrasi negara maupun
warga negara apabila terjadi pertentangan hak
dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.8
Dalam negara hukum yang modern, menurut
A. Hamid S. Attamimi, peraturan perundangundangan mempunyai fungsi sebagai berikut:9
1. memberikan bentuk pada endapan-endapan
nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku
dan hidup dalam masyarakat;
2. produk fungsi negara di bidang pengaturan;
dan
3. metode dan instrumen ampuh yang
tersedia untuk mengatur dan mengarahkan
kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang
diharapkan.
Adanya berbagai jenis peraturan perundangundangan di Negara Republik Indonesia yang
tersusun secara hierarki, mengakibatkan pula
adanya perbedaan dalam hal fungsi maupun
materi muatan dari berbagai jenis peraturan
perundang-undangan tersebut.10 Dalam hierarki

8 Sjahran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13 – 14.
9 Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, UHN Press, Medan, 2008, hlm. 38.
10 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 215.
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peraturan perundang-undangan disebutkan
bahwa undang-undang dan perppu mempunyai
kedudukan yang sama. Berdasarkan hal itu pula
sehingga fungsi undang-undang dan perppu
adalah sama, yaitu:
1. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi
ini terlihat jelas di dalam pasal-pasal UndangUndang Dasar Tahun 1945, karena pasalpasal tersebut menyatakan secara tegas
hal-hal yang harus diatur dengan undangundang;11
2. pengaturan dibidang materi konstitusi
seperti: 1) organisasi, tugas, dan susunan
lembaga negara dan 2) tata hubungan antara
negara dan warga negara dan antar warga
negara/penduduk secara timbal balik.12
Istilah “materi muatan” pertama kali
diperkenalkan oleh A.Hamid S. Attamimi, yang
menurut pengakuannya mulai diperkenalkan
kepada
masyarakat
sejak
tahun
1979
sebagaimana dimuat dalam Majalah Hukum dan
Pembangunan Nomor 3 Tahun 1979. Menurutnya,
istilah materi muatan sebagai pengganti atau
alih bahasa dari istilah Belanda het onderwerp
dalam ungkapan Thorbecke het eigenaardig
onderwerp der wet yang diterjemahkan dengan
materi muatan yang khas dari undang-undang,
yakni materi pengaturan khas yang hanya
semata-mata dimuat dalam undang-undang dan
oleh karena itu menjadi materi muatan undangundang.13 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan memberikan
pengertian mengenai materi muatan peraturan
undang-undangan yaitu sebagai materi yang
dimuat dalam peraturan perundang-undangan
sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki
peraturan perundang-undangan.
Mengenai materi muatan perppu, diatur
dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yaitu bahwa “materi
muatan peraturan pemerintah pengganti undangundang sama dengan materi muatan undang-

undang”. Hal ini dikarenakan kedudukan
perppu dan uu sama secara hierarki, bedanya
hanya perppu dikeluarkan oleh presiden dalam
hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto,
karena perppu ini merupakan peraturan
pemerintah
yang
menggantikan
undangundang, materi muatannya adalah sama dengan
materi muatan dari undang-undang.14 Hal
senada juga dikemukakan oleh Bagir Manan
yang menyatakan bahwa materi muatan perppu
merupakan materi muatan undang-undang.
Dalam keadaan biasa materi muatan tersebut
harus diatur dengan undang-undang.15 Tetapi
lebih lanjut Bagir Manan menyebutkan bahwa
materi muatan perppu semestinya mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan
(administrasi
negara).
Jadi
tidak boleh dikeluarkan perppu yang bersifat
ketatanegaraan dan hal-hal yang berkaitan
dengan lembaga-lembaga negara, kekuasaan
kehakiman, pelaksanaan kedaulatan rakyat,
dan lain-lain di luar jangkauan penyelenggaraan
administrasi negara.16
Sedangkan yang menjadi materi muatan
suatu undang-undang berdasarkan Pasal 10
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yaitu berisi:
a. pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah suatu undang-undang untuk
diatur dengan undang-undang;
c. pengesahan
tertentu;

perjanjian

internasional

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam
masyarakat.
B.2. Proses
Pembentukan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Istilah perppu sepenuhnya adalah ciptaan
UUD NRI 1945,17 yaitu sebagaimana yang
tertuang dalam ketentuan Pasal 22 UUD NRI

11 Ibid, hlm. 219.
12 Ibid, hlm. 221.
13 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi,
Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 193 – 194.
14 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan........., Op. Cit., hlm. 131.
15 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 50.
16 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2000, hlm. 217.
17 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-.........., Op. Cit., hlm. 55.
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1945. Berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945
tersebut, dapat diketahui beberapa hal yaitu:18
1. Peraturan
tersebut
disebut
peraturan
pemerintah sebagai pengganti undangundang, yang berarti bahwa bentuknya
adalah peraturan pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwa: “Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya”.
Jika biasanya bentuk peraturan pemerintah
itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya, maka dalam keadaan kegentingan
yang memaksa bentuk peraturan pemerintah
itu dapat dipakai untuk menuangkan
ketentuan-ketentuan
yang
semestinya
dituangkan dalam bentuk undang-undang
dan untuk menggantikan undang-undang;
2. Pada pokoknya, perppu sendiri bukanlah
nama resmi yang diberikan oleh UUD
NRI 1945. Namun, dalam praktik selama
ini, peraturan pemerintah yang demikian
itu lazim dinamakan sebagai Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau
disingkat Perppu.
3. Perppu tersebut pada pokoknya hanya dapat
ditetapkan oleh Presiden apabila persyaratan
kegentingan yang memaksa terpenuhi
sebagaimana mestinya. Keadaan “kegentingan
yang memaksa” yang dimaksud disini berbeda
dan tidak boleh dicampuradukkan dengan
pengertian “keadaan bahaya” sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 12 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang berbunyi “Presiden menyatakan
keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang”;
4. Karena pada dasarnya Perppu itu sederajat
atau memiliki kekuatan yang sama dengan
undang-undang, maka Dewan Perwakilan
Rakyat harus secara aktif mengawasi baik
penetapan maupun pelaksanaan Perppu
di lapangan, jangan sampai bersifat eksesif
dan bertentangan dengan tujuan awal yang
melatarbelakanginya.
Dengan
demikian,
Perppu harus dijadikan sebagai objek
pengawasan yang sangat ketat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan tugasnya
di bidang pengawasan;

5. Karena materi Perppu seharusnya dituangkan
dalam bentuk undang-undang, maka masa
berlakunya Perppu dibatasi hanya untuk
sementara. Menurut ketentuan Pasal 22
ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yaitu sampai
dengan mendapat persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat, dan jika tidak mendapat
persetujuan maka perppu tersebut harus
dicabut.
B.3. Kegentingan yang Memaksa menurut
Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009
Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 merupakan
permohonan pengujian atas Perppu Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam
putusan ini, pertama Mahkamah Konstitusi
menilai apakah Perppu mempunyai kedudukan
yang sama dengan undang-undang sehingga
dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar
hukum dibuatnya Perppu diatur dalam Pasal
22 ayat (1) UUD NRI 1945. Kemudian Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang mengatur mengenai jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan, telah
mendudukkan Perppu sejajar dengan UndangUndang. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 22 UUD
NRI 1945 pada intinya berisikan:
1. pemberian kewenangan kepada Presiden
untuk membuat peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang;
2. kewenangan tersebut hanya dapat digunakan
apabila dalam keadaan kegentingan yang
memaksa; dan
3. perppu
tersebut
harus
mendapatkan
persetujuan dari DPR pada persidangan
berikutnya.
UUD NRI 1945 membedakan antara Perppu
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya
adalah untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya. Karena perppu diatur
dalam Bab tentang DPR sedangkan DPR adalah
pemegang
kekuasaan
untuk
membentuk
Undang-Undang
maka
materi
Perppu
seharusnya adalah materi yang menurut UUD
diatur dengan Undang-Undang dan bukan
materi yang melaksanakan Undang-Undang
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2)

18 Ibid., hlm. 55 – 62.
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UUD NRI 1945 dan materi Perppu juga bukan
materi UUD. Apabila terjadi kekosongan UndangUndang karena adanya berbagai hal sehingga
materi Undang-Undang tersebut belum diproses
untuk menjadi Undang-Undang sesuai dengan
tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam
pembuatan Undang-Undang namun terjadi
situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang
membutuhkan aturan hukum in casu UndangUndang untuk segera digunakan mengatasi
sesuatu hal yang terjadi tersebut, maka Pasal
22 UUD NRI 1945 menyediakan pranata khusus
dengan memberi wewenang kepada Presiden
untuk membuat Peraturan Pemerintah (sebagai)
Pengganti Undang-Undang. Pembuatan UndangUndang untuk mengisi kekosongan hukum
dengan cara membentuk Undang-Undang seperti
proses biasa atau normal dengan dimulai tahap
pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh
DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu
yang cukup lama sehingga kebutuhan hukum
yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi.
Dengan demikian perppu diperlukan apabila:
1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak
untuk menyelesaikan masalah hukum secara
cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut
belum ada sehingga terjadi kekosongan
hukum, atau ada Undang-Undang tetapi
tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat
diatasi dengan cara membuat UndangUndang secara prosedur biasa karena
akan memerlukan waktu yang cukup lama
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut
perlu kepastian untuk diselesaikan.
Dalam hal ini pengertian kegentingan yang
memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya
keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 12 UUD NRI 1945. Memang benar bahwa
keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 12 UUD NRI 1945 dapat menyebabkan
proses pembentukan Undang-Undang secara
biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan,
namun keadaan bahaya bukanlah satusatunya keadaan yang menyebabkan timbulnya
kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945.
Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan.
”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden
berhak
menetapkan
peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.
Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa
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peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal
ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang,
yang artinya seharusnya materi tersebut
diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi
karena kegentingan yang memaksa, UUD NRI
1945 memberikan hak kepada Presiden untuk
menetapkan Perppu dan tidak memberikan hak
kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai
pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan
peraturan diserahkan kepada DPR maka proses
di DPR memerlukan waktu yang cukup lama.
Hal ini dikarenakan DPR sebagai lembaga
perwakilan dimana pengambilan putusannya ada
di tangan anggota. Artinya, untuk memutuskan
sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR
sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR
kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak
dapat terpenuhi.
Di samping itu, dengan disebutnya ”Presiden
berhak” terkesan bahwa pembuatan Perppu
menjadi sangat subjektif karena menjadi hak
dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden.
Pembuatan Perppu memang di tangan Presiden
yang artinya tergantung kepada penilaian
subjektif Presiden, namun demikian tidak
berarti bahwa secara absolut tergantung kepada
penilaian subjektif Presiden. Sebagaimana telah
diuraikan di atas, penilaian subjektif Presiden
tersebut harus didasarkan kepada keadaan
yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai
parameter adanya kegentingan yang memaksa.
Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan
Undang-Undang sangatlah mendesak untuk
menyelesaikan persoalan kenegaraan yang
sangat penting yang dirasakan oleh seluruh
bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perppu
bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden
untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk
menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.
Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai
norma hukum baru akan dapat menimbulkan:
(a) status hukum baru, (b) hubungan hukum
baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum
tersebut lahir sejak perppu disahkan dan
nasib dari norma hukum tersebut tergantung
kepada persetujuan DPR untuk menerima
atau menolak norma hukum perppu, namun
demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk
menolak atau menyetujui perppu, norma hukum
tersebut adalah sah dan berlaku seperti undangundang. Oleh karena dapat menimbulkan
norma hukum yang kekuatan mengikatnya
sama dengan undang-undang maka terhadap
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norma yang terdapat dalam perppu tersebut
Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan
secara materiil dengan UUD NRI 1945. Dengan
demikian Mahkamah berwenang untuk menguji
perppu terhadap UUD NRI 1945 sebelum adanya
penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan
setelah adanya persetujuan DPR karena perppu
tersebut telah menjadi undang-undang.
Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengertian “hal ihwal kegentingan yang
memaksa” menurut tafsir Mahkamah Konstitusi
bukan hanya menyangkut keadaan bahaya
tetapi juga harus diartikan dalam keadaan yang
harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:
1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak
untuk menyelesaikan masalah hukum secara
cepat berdasarkan undang-undang;
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut
belum ada sehingga terjadi kekosongan
hukum, atau ada undang-undang tetapi
tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat
diatasi dengan cara membuat UndangUndang secara prosedur biasa karena
akan memerlukan waktu yang cukup lama
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut
perlu kepastian untuk diselesaikan.
B.4. Perppu yang Diundangkan Pasca Putusan
MK Nomor 138/PUU-VII/2009
Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang
Pengujian atas Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi pada 08 Februari 2010,
yang dalam putusannya memberikan penafsiran
mengenai syarat kegentingan yang memaksa
dalam mengeluarkan perppu, sudah ada
beberapa perppu yang diundangkan yaitu antara
lain:
•

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi;

•

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

•

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;
•

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

•

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya
akan
dilihat
apa
dasar
pembentukan perppu tersebut dan apakah
syarat kegentingan yang memaksanya sudah
sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
Dalam konsideran menimbang huruf b
menyatakan bahwa alasan pembentukan Perppu
tersebut adalah untuk menyelamatkan demokrasi
dan negara hukum Indonesia serta untuk
mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan
masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga negara yang menjalankan
fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar.
Lebih lanjut dalam penjelasan umum
disebutkan bahwa pada saat ini kewibawaan
dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim
konstitusi menurun, padahal hakim konstitusi
mengemban amanah sangat penting untuk
menjaga tegaknya demokrasi dan pilar negara
hukum, sehingga perlu dilakukan upaya
penyelamatan terhadap hakim konstitusi secara
cepat, khususnya menjelang pelaksanaan
pemilihan umum 2014 yang sangat strategis bagi
keberlanjutan kehidupan demokrasi di tanah
air. Jika ketidakpercayaan masyarakat terhadap
hakim konstitusi tidak segera dipulihkan,
dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap
legitimasi hasil pemilihan umum 2014 yang
sengketanya merupakan kewenangan hakim
konstitusi untuk mengadili.
Mengingat pelaksanaan pemilihan umum
2014 sudah sangat dekat, diperlukan langkahlangkah cepat dan mendesak untuk memulihkan
kewibawaan dan kepercayaan masyarakat
terhadap hakim konstitusi dengan melakukan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
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terutama mengenai syarat dan tata cara seleksi,
pemilihan, dan pengajuan calon Hakim Konstitusi
serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim
Konstitusi
melalui
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perppu
tentang Mahkamah Konstitusi ini kemudian
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penetapan atas Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang.
Undang-Undang ini kemudian diajukan
pengujian ke Mahkamah Konstitusi dalam
perkara Nomor 1-2/PUU-XII/2014, di mana
para pemohon mendalilkan bahwa pengaturan
mengenai penambahan persyaratan untuk
menjadi Hakim Konstitusi, mekanisme proses
seleksi dan pengajuan Hakim Konstitusi, sistem
pengawasan hakim konstitusi; komposisi dan
kualifikasi anggota Panel Ahli, pembentukan
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi; yang
ditetapkan dalam undang-undang a quo serta
kewenangan Komisi Yudisial untuk turut
serta mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi
adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Menurut para Pemohon pula, UU 4/2014 telah
menyinggung kewenangan beberapa lembaga
negara yang telah diatur secara limitatif dalam
UUD NRI 1945.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010,
menetapkan tiga syarat adanya kegentingan
yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:
1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak
untuk menyelesaikan masalah hukum secara
cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut
belum ada sehingga terjadi kekosongan
hukum, atau ada Undang-Undang tetapi
tidak memadai; dan
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat
diatasi dengan cara membuat UndangUndang secara prosedur biasa karena
akan memerlukan waktu yang cukup lama
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut
perlu kepastian untuk diselesaikan.
Dengan demikian, meskipun kegentingan
yang memaksa menjadi kewenangan Presiden
untuk menafsirkannya, yang artinya diserahkan
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pada subjektifitas Presiden, namun subjektifitas
itu harus ada dasar objektifitasnya, dan
pembatasan
tersebut
disyaratkan
oleh
konstitusi. Pembentukan perppu tidak boleh
disalahgunakan,
mengingat
sebenarnya
materi perppu adalah materi undang-undang
yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh
Presiden tanpa persetujuan DPR. Ketiga syarat
konstitusionalitas sebagaimana disebutkan di
atas adalah sebagai indikasi kegentingan yang
memaksa, atau dengan kata lain karena adanya
keadaan tertentu yang harus diatasi segera
supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum.
Hal tersebut dilakukan dengan pembentukan
hukum, dalam hal ini perppu.
Perppu harus mempunyai akibat prompt
immediately atau “sontak segera” untuk
memecahkan permasalahan hukum. Menurut
Mahkamah Konstitusi, Perppu 1/2013 tidak ada
akibat hukum yang “sontak segera”. Hal tersebut
terbukti bahwa meskipun Perppu telah menjadi
Undang-Undang, Perppu tersebut belum pernah
menghasilkan produk hukum apapun.
Konsideran (menimbang) Perppu tidak
mencerminkan adanya kesegeraan tersebut,
yaitu apa yang hanya dapat diatasi secara segera.
Panel Ahli sampai sekarang belum kunjung
terbentuk, perekrutan Hakim Konstitusi untuk
menggantikan M. Akil Mochtar belum dapat
dilakukan, justru semakin tertunda karena
adanya ketentuan yang terdapat dalam Perppu.
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum
terbentuk dan kalaupun terbentuk pun tidak
ada masalah mendesak yang harus diselesaikan.
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa
pembentukan Perppu 1/2013 tidak memenuhi
syarat
konstitusional
kegentingan
yang
memaksa. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang
dikemukakan oleh ahli Prof. H.A.S Natabaya,
S.H., LL.M. bahwa “ke atas tak berpucuk, ke
bawah tak berakar, di tengah digerek kumbang”.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
menurut
Mahkamah
Konstitusi
keadaan
kegentingan yang memaksa yang disyaratkan
oleh UUD NRI 1945 dan Putusan Nomor 138/
PUU-VII/2009 tersebut, dalam penetapan
Perppu tidak terpenuhi.
2.

Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota

Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
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dan Walikota pada dasarnya berkaitan dengan
konstelasi politik pada saat itu yang dikuasai oleh
Koalisi Merah Putih yang menguasai sebagian
besar Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat itu
Koalisi Merah Putih berhasil “meng-golkan” dan
mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang pada intinya mengubah cara
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
dari pemilihan secara langsung menjadi
tidak langsung melalui Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Diundangkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 2014 ini kemudian
menimbulkan polemik dan mendapat penolakan
di berbagai daerah termasuk penolakan dari
beberapa kepala daerah.
Dalam konsideran huruf a Perppu Nomor
1 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa
untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota dilaksanakan secara demokratis
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat
serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat
utama pelaksanaan pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota. Disebutkan pula bahwa
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala
Daerah secara tidak langsung melalui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan
penolakan yang luas oleh rakyat dan proses
pengambilan keputusannya telah menimbulkan
persoalan serta kegentingan yang memaksa
sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
138/PUU-VII/2009. Bahkan dalam Penjelasan
Umum Perppu Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan
bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme
pemilihan kepala daerah secara tidak langsung
melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah
mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat
dan proses pengambilan keputusannya tidak
mencerminkan prinsip demokrasi.
Perppu tersebut memang menyebutkan
bahwa dasar pembentukan Perppu Nomor 1
Tahun 2014 adalah syarat kegentingan yang
memaksa sebagaimana disebutkan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/
PUU-VII/2009. Akan tetapi, jika kita perhatikan
alasan utama diundangkannya Perppu Nomor 1

Tahun 2014 adalah penolakan secara luas dari
masyarakat dan bahwa pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota secara tidak langsung oleh
Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencerminkan
prinsip demokrasi.
Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi
dengan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013
beranggapan bahwa latar belakang pemikiran
lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
1945 saat itu adalah sistem pemilihan Kepala
Daerah yang akan diterapkan disesuaikan
dengan perkembangan masyarakat dan kondisi
di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk
undang-undang dapat merumuskan sistem
pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat
di dalam pemilihan Kepala Daerah, sehingga
masyarakat mempunyai pilihan apakah akan
menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan
oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara
langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar
menyesuaikan dengan dinamika perkembangan
bangsa untuk menentukan sistem demokrasi
yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini
merupakan opened legal policy dari pembentuk
undang-undang dan juga terkait erat dengan
penghormatan dan perlindungan konstitusi
terhadap keragaman adat istiadat dan budaya
masyarakat di berbagai daerah yang berbedabeda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk
menerapkan sistem pemilihan tidak langsung
oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung
dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung
oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara
langsung (demokrasi langsung) maupun sistem
pemilihan secara tidak langsung (demokrasi
perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem
yang demokratis.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/PUU-XI/2013 dapat disimpulkan
bahwa baik pemilihan secara langsung oleh rakyat
maupun pemilihan secara tidak langsung, samasama masuk dalam kategori demokratis, dengan
syarat bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan
dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum
secara demokratis, yaitu langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072–073/
PUU-II/2004 dinyatakan bahwa merupakan
wewenang pembentuk undang-undang untuk
menentukan apakah pemilukada dilakukan
secara langsung atau tidak. Bahkan, sesuai
dengan latar belakang pembahasan ketentuan
pemilukada dalam UUD NRI 1945, pembuat

117

Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 109 - 122

undang-undang sesungguhnya juga dapat
menentukan sistem pemilukada berbeda-beda
sesuai dengan daerah masing-masing. Jika di
Jakarta pemilukada dilakukan secara langsung,
tidak berarti di Yogyakarta juga harus demikian,
demikian pula di Papua serta daerah lain. Hal ini
sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia,
baik dilihat dari adat, struktur masyarakat,
maupun tingkat kesiapannya.19
Hal ini juga senada dengan pendapat dari
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Komentar
atas Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwa ketentuan
pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini
dapat dilaksanakan baik melalui cara langsung
atau dengan cara tidak langsung melalui DPRD.
Kedua cara itu sama-sama demokratis dan
sesuai dengan konstitusi. Hanya saja, dewasa
ini ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam
undang-undang, yaitu bahwa pemilihan itu
dilakukan melalui pemilihan umum kepala
daerah atau disingkat pemilukada. Namun
apabila suatu ketika akan diadakan perubahan
sehingga pemilihan cukup diadakan secara tidak
langsung melalui DPRD, maka hal itu juga harus
dipandang sama demokratisnya dan sama-sama
konstitusional.20
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa baik pemilihan
secara langsung oleh rakyat maupun secara
tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat
harus dipandang sama-sama demokratis.
Dengan demikian alasan untuk mengeluarkan
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan alasan
tidak mencerminkan prinsip demokrasi adalah
tidak tepat.
Alasan
kekosongan
hukum
dalam
mengeluarkan Perppu sebagaimana disebutkan
dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009
juga tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014
karena pada saat itu tidak terjadi kekosongan
hukum, mengingat ada Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.

Perppu Nomor 2 Tahun 2014 ini diundangkan
sebagai akibat dari diundangkannya Perppu
Nomor 1 Tahun 2014 yang mengganti sistem
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
dari sistem secara tidak langsung oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada UndangUndang Nomor 22 Tahun 2014 menjadi sistem
langsung oleh rakyat. Sehingga wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memilih
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi hilang
setelah diundangkannya Perppu Nomor 1 Tahun
2014.
Dikarenakan alasan kegentingan memaksa
dalam mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun
2014 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, maka
demikian juga dengan Perppu Nomor 2 Tahun
2014.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun
2015 ini dikarenakan pada saat itu 3 (tiga)
orang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
diberhentikan sementara terkait dengan statusnya sebagai tersangka tindak pidana, yang
mengakibatkan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi hanya tersisa 2 (dua) orang.21 Dalam
konsideran menimbang Perppu Nomor 1 Tahun
2015 ini dinyatakan:
a. bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
telah menggangu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan
dan kesinambungan upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi
perlu pengaturan mengenai pengisian
keanggotaan sementara Pimpinan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. bahwa ketentuan mengenai pengisian
keanggotaan sementara Pimpinan Korupsi
belum diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Muchamad Ali Safa’at, adanya
ketentuan mekanisme pemberhentian sementara
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU

19 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum.........., Op. Cit., hlm. 95.
20 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 59.
21 Muchamad Ali Safa’at, “Perppu Plt Pimpinan KPK; Adakah Kegentingan Memaksa?”, safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PERPPU-PLTKPK.pdf, diakses pada 17 Januari 2017 Pukul 09.38 WIB.
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KPK menunjukkan bahwa pada saat terjadi
pemberhentian sementara itu, Pimpinan KPK
lain tetap dapat menjalankan tugasnya. Jika
demikian, maka keberadaan 2 pimpinan KPK
juga masih sah sehingga tidak membutuhkan
adanya mekanisme pelaksana tugas sementara.
Mengingat pemberantasan korupsi dapat saja
dikatakan terkait dengan keselamatan bangsa,
tentu memenuhi unsur “kegentingan memaksa”
apabila keberadaan 2 Pimpinan KPK telah
mengakibatkan KPK lumpuh dan tidak dapat
menjalankan tugasnya. Tetapi konstruksi
hukum UU KPK menentukan bahwa pimpinan
KPK adalah unsur pengambil kebijakan dan
keputusan yang dilakukan secara kolektif. Kerja
teknis operasional dilakukan oleh pegawai KPK.
Demikian pula pelaksanaan tugas penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan juga dilakukan
oleh aparat KPK. Selain itu KPK juga memiliki
Tim Penasihat yang memberikan nasihat dan
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang KPK. Oleh karena itu dengan 2
pimpinan pun, KPK tetap dapat menjalankan
tugas, walaupun mungkin kinerjanya menurun.
Dengan demikian dari sisi pelaksanaan tugas,
tidak ada alasan kegentingan yang memaksa.22
5. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
Dalam pemberitaan sehari-hari, Perppu
Nomor 1 Tahun 2016 ini lebih dikenal dengan
nama Perppu Kebiri karena memuat ketentuan
pidana dengan memberikan hukuman kebiri
bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak
dan praktis yang diatur dalam Perppu tersebut
semuanya mengenai ketentuan pidana. Dalam
konsideran menimbangnya, dinyatakan bahwa
pembentukan Perppu ini dikarenakan kekerasan
seksual terhadap anak semakin meningkat secara
signifikan yang mengancam dan membahayakan
jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan
tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa
kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan
ketertiban masyarakat. Selain itu, bahwa sanksi
pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan
seksual terhadap anak belum memberikan
efek jera dan belum mampu mencegah secara
komprehensif terjadinya kekerasan seksual
terhadap anak.

Menurut Bayu Dwi Anggono, ide menggunakan
perppu kurang tepat mengingat kondisinya
belum memenuhi kondisi kegentingan yang
memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22
ayat (1) UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dimana
syarat lahirnya perppu yaitu kebutuhan
mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan undangundang. Selain itu, kejahatan seksual terhadap
anak memang meningkat, tetapi kejahatan ini
sudah lama muncul. Lebih lanjut dikatakan
bahwa jika dalam perkembangannya kemudian
dirasa perlu diberikan jenis penghukuman
yang baru yaitu hukuman kebiri untuk
memberikan efek jera sekaligus efek gentar di
masyarakat, maka tindakan penambahan jenis
hukuman ini sebaiknya dilakukan melalui
prosedur pembentukan undang-undang biasa
yaitu dengan mengajukan rancangan undangundang perubahan tentang perlindungan anak
ke DPR untuk dibahas bersama dan mendapat
persetujuan.23
Sedangkan menurut Januari Sihotang,
Perppu perlindungan anak atau Perppu Kebiri
belum tepat untuk saat ini. Setidaknya ada
beberapa alasan; pertama, eksistensi negara
tidak tergantung dari Perppu yang akan
dikeluarkan. Bisa dipastikan bahwa tanpa
Perppu Perlindungan Anak tersebut eksistensi
republik ini masih tetap terjaga. Kasus kekerasan
seksual terhadap anak memang bukan perkara
biasa, namun hal tersebut tidak boleh dipandang
sebagai krisis yang menimbulkan hambatan
secara nyata terhadap keberlang-sungan negara
dan kinerja pemerintahan. Kedua, tindakan
mengeluarkan Perppu Perlindungan Anak masih
bisa digantikan dengan tindakan lain, seperti
pembentukan Undang-Undang. Ketiga, keluarnya
Perppu dapat dinilai dari aspek latar belakang
dan implikasinya. Jika ihwal kegentingan
Perppu Perlindungan Anak ini masih menjadi
perdebatan, maka implikasi yang ditimbulkan
juga tidak signifikan. Perppu Perlindungan Anak
ini belum mampu menjawab tuntas pencegahan
secara komprehensif kekerasan seksual terhadap
anak. Perppu sebagai senjata pamungkas yang
materinya hanya berfokus pada pemberatan
hukuman adalah tindakan yang tidak terlalu
efektif. Sesungguhnya, alangkah baik jika
materi Perppu tersebut mengatur 3 (tiga) hal

22 Ibid.
23 http://news.detik.com/berita/3050293/ahli-hukuman-kebiri-lebih-tepat-diatur-di-uu-bukan-di-perppu, diakses pada 10 Januari
2017, Pukul 10.56 WIB.
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yang menjadi tonggak utama penegakan hukum
sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman.
Selain mengatur mengenai materi (substansi)
hukumnya, akan lebih baik jika Perppu ini juga
mengatur mengenai aparat hukum dan budaya
hukum masyarakat dalam perlindungan anak.
Keempat, sesungguhnya DPR masih punya
waktu dan kesempatan untuk melakukan
Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak
yang lebih komprehensif. Yang dibutuhkan
adalah niat baik dan tulus dari Presiden dan DPR
untuk menyelamatkan generasi bangsa. Dengan
pembahasan yang lebih terarah, diharapkan
produk yang dihasilkan pun akan lebih solutif
dalam perlindungan anak.24 Meskipun demikian,
Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini pada akhirnya
disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi
undang-undang dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
C. Penutup
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final
dan mengikat, termasuk di dalamnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
yang memberikan penafsiran mengenai syarat
suatu keadaan dikatakan sebagai kegentingan
yang memaksa dalam mengeluarkan perppu.
Oleh karena itu seyogianya putusan-putusan
tersebut menjadi dasar hukum bagi para
pembentuk undang-undang menjadi dasar dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan
yang menjadi kewenangannya dan dimasukkan
dalam konsideran menimbang sebagai dasar
pembentukan Perppu.
Selain itu, untuk lebih menguatkan isi
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/
PUU-VII/2009 mengenai syarat kegentingan
memaksa dalam pembentukan Perppu, alangkah
baiknya jika Putusan ini ditindak lanjuti oleh
lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden dengan memasukkan
syarat kegentingan memaksa tersebut ke
dalam ketentuan Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
sehingga dapat menjadi dasar bagi Presiden
dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
138/PUU-VII/2009
seharusnya
menjadi
panduan atau dasar bagi pemerintah dalam
mengeluarkan Perppu, sehingga perppu yang
dikeluarkan murni bermuatan hukum bukan
dominan bermuatan politik. Mengingat suatu
Perppu harus mendapat persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat, Putusan Nomor 138/
PUU-VII/2009 juga dapat menjadi panduan
bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dalam menyetujui atau menolak suatu Perppu
yang diajukan oleh Pemerintah. Jika keadaan
mendesak yang menjadi alasan pembentukan
Perppu sesuai dengan Putusan Nomor 138/PUUVII/2009, maka Perppu tersebut bisa disetujui
untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Namun, jika kegentingan yang memaksa dalam
pembentukan Perppu tersebut tidak sesuai
dengan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009,
maka seyogianya Perppu tersebut ditolak dan
dicabut.
Daftar Pustaka
Buku-Buku
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan
Presiden
Republik
Indonesia
dalam
Pemerintahan Negara, Disertasi, Pascasarjana
Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan
Indonesia, Ind-Hill.Co., Jakarta, 1992.
----------, Teori dan Politik Konstitusi, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2000.
Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul
Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang
Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoretis &
Praktis Disertai Manual, Kencana, Jakarta,
2013.
Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, Ilmu
Perundang-undangan di Indonesia, UHN
Press, Medan, 2008.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat,
Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
----------, Komentar atas Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar
Grafika, Jakarta, 2009.
----------, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010.
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan;
Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius,
Yogyakarta, 2008.

24 http://harian.analisadaily.com/opini/news/perppu-perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-tata-negara/240658/2016/06/01,
diakses pada 10 Januari 2017, Pukul 13.34 WIB.

120

Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah...( Ali Marwan Hsb )

Sjahran Basah, Perlindungan Hukum terhadap
Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni,
Bandung, 1992.
Makalah
J. Ronald Mawuntu, “Eksistensi Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam
Sistem Norma Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum
Unsrat, Vol. XIX, No. 5, Oktober – Desember
2011.
Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian
“Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam
Penerbitan Perppu”, Mimbar Hukum, Volume 2,
Nomor 1, Februari 2010.

Website
http://harian.analisadaily.com/opini/news/
perppu-perlindungan-anak-dalam-perspektifhukum-tata-negara/240658/2016/06/01,
diakses pada 10 Januari 2017, Pukul 13.34 WIB.
http://news.detik.com/berita/3050293/
ahli-hukuman-kebiri-lebih-tepat-diatur-di-uubukan-di-perppu, diakses pada 10 Januari 2016,
Pukul 10.56 WIB.
Muchamad Ali Safa’at, “Perppu Plt Pimpinan
KPK; Adakah Kegentingan Memaksa?”, safaat.
lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PERPPU-PLTKPK.pdf, diakses pada 17 Januari 2017 Pukul
09.38 WIB.

121

Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 109 - 122

122

Pedoman Penulisan Naskah ....

123

124

PANDUAN UNTUK PENULIS JURNAL LEGISLASI INDONESIA
(Center, Bold, Bodoni MT 12, Spasi Ganda)
(A GUIDE FOR INDONESIA LEGISLATION JOURNAL`S AUTHORS)
(Center, Bold, Bodoni MT 12, Double Spaced)

Penulis Pertama, Penulis Kedua, dan Penulis Ketiga
Lembaga/Instansi
Email: ahdy_emha@yahoo.co.id.
(Center, Bodoni MT 12)

125

126

Pedoman Penulisan Naskah ....

127

128

